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Sådan lød det hver dag for et år siden på Tulipanvej 8 i et lille parcelhus  
i Vanløse lige uden for København. I huset boede Karlo Rius Hansen 
og hans forældre. Her ser du Karlo, travlt optaget af det, han elskede 
 overalt på jorden, nemlig at spise slik og søde sager.
Han åd som en fugleunge, der ikke kunne få nok. Hans forældre slæbte 
og slæbte poser og kasser hjem fra supermarkedet.
Hans trang til slik og søde sager skulle snart gøre ham verdensberømt.
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Helt fra han var lille, var Karlo en meget grådig fyr. Han tømte sutte-
flaskerne lige så hurtigt, som hans far kunne løbe ind med dem. En aften 
tømte han 32 flasker, før han faldt i søvn.
Der gik ikke lang tid, før sutteflaskerne blev skiftet ud med cola, Sprite og 
kakaomælk. Karlo lærte også snart at elske karameller, Piratos, vingummi-
bamser, chokolade, chips,  osterejer, skumfiduser, flødeboller, saltpastiller, 
salmiak lakrids, Dumle, lakrids snørebånd og karamelstænger. Hans forældres 
indkøbsseddel var så lang, at de måtte rulle den op omkring en køkken-
rulleholder, når de skulle i supermarkedet. Så meget slik stod der på den.



Karlos far blev nødt til at bygge en lade i baghaven til alt slikket. Hvor skulle 
de ellers have det, når de kom hjem fra supermarkedet?
Laden var 35 meter høj og kunne ses i hele Vanløse.
Det er meget svært at forklare for et almindeligt barn, der spiser sundt og 
normalt, hvor meget Karlo egentlig spiste.
Men hvis nu man stiller alt det slik, som Karlo spiste i løbet af et år, op på 
en lang række, så ville det nå fra Vanløse over Storebæltsbroen og 22 
 kilometer ned over den tyske grænse.




