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begivenhedsrigt liv havner Allan Karlsson på det plejehjem, han tror skal blive hans sidste opholdssted på
denne jord. Problemet er bare, at helbredet nægter at svigte, og en dag går det hverken værre eller bedre, end
at han fylder trecifret. Pomp og pragt venter med borgmester, lokalavis og hele personalet, men Allan vil ikke
være med. Han kravler ud ad vinduet. DEN HUNDREDÅRIGE DER KRAVLEDE UD AD VINDUET OG

FORSVANDT handler om Allan Karlssons månedlange rejse gennem Sverige. En rejse, der kompliceres af, at
han kommer på kant med både politiet og en bande på jagt efter den kuffert, han kom til at tage med fra bus-
og jernbanestationen. Men bogen er også en rejse gennem 1900-tallet, den uendeligt sorgløse Allan Karlssons
livsrejse. Det viser sig, at Allan ikke alene har været med til, men også er årsag til mange af 1900-tallets
betydningsfulde begivenheder. Han har været indblandet i udviklingen af atombomben, været gode venner
med formand Maos unge hustru, både planlagt og afværget et mordattentat på premierminister Winston

Churchill og meget mere. I hundred år har Allan Karlsson gjort verden usikker bare ved at være til. Og nu er
han løs igen. 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, ★★★★★ Stilfærdigt vanvid fra den virkelige verden. MetroXpress, ★★★★★
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, ★★★★★ Herlig læsning for

folk, som kan lade sig charmere af en velfortalt røverhistorie. Birte Weiss, Weekendavisen Vanvittig morsom.
Man griner sig gennem bogen. Søndag En gakket svensk roadroman spiller vellykket på styrken i det

usande.[...] En munter, særdeles velskrevet historie om folk og røvere i Sverige. Katrine Sommer Boysen,
Jyllands-Posten
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