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En hylende morsom og spændende historie om Allan Karlsson, der stikker af fra sin egen hundredårsfest på
plejehjemmet og drager på rejse gennem Sverige.

Bogen er samtidig den uendeligt sorgløse Allan Karlssons livsrejse gennem 1900-tallet. I hundred år gjorde
han verden usikker bare ved at være til. Nu er han løs igen.

International succes - solgt til 15 lande!

»Den hundredårige Allan Karlsson stjal boghandlernes hjerter og fik dermed en af topplaceringerne på julens
bestsellerliste. Mund til mund-metoden i boghandlen gav romanen et usædvanligt salg,«

 -Svensk Bokhandel. Svenska bokhandelsmedhjälpareföreningens pris 2009  

»Underholdende og fornøjelig at læse fra ende til anden. Det går helt ud i klapteksten, hvor forfatterens
morbror Hans er citeret for følgende: ´Jeg har læst værre bras end det. Det har anmelderen også - i den grad.´

- Politiken

»Læs om Den hundredårige ... og bliv glad. Eller endnu bedre: Læs højt og gør andre glade.«
- Fyens Stiftstidende

»... en forrygende morsom historie, konstant overraskende, fuld af dejligt antiautoritær fantasi og herlige
beskrivelser ... nå, nok snak. Kom hellere hen og hiv den ned af hylden. Det er tid til at læse - og husk

forfriskninger, for der bliver ikke mange pauser.«
- Nordjyske Stiftstidende

»Er du blevet nysgerrig på at lære Allan at kende? Det kan jeg godt forstå! Romanen vil med garanti finde
bred appel med sin "feel good stemning" og store underholdningsværdi.«

- Litteratursiden

»Skæmteroman. Charmerende skrøne om en gammel eventyrer, som stikker af fra plejehjemmet på sin 100-
dag«

- Litteratursiden

»En gakket svensk roadroman spiller vellykket på styrken i det usande.«
- Jyllands-Posten

»En munter, særdeles velskrevet historie om folk og røvere i Sverige.«
- Jyllands-Posten

»Herlig historie om den 100-årige, der stikker af fra plejehjemmet og tager på sit livs road-movie.«
- Vejle Amts Folkeblad
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