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Lucky Luke i luksusudgave hvor der ikke er sparet på kvaliteten, og nu til en fantastisk pris!

Dette album indeholder følgende titler :

Arizona 1880
Dick Diggers guldmine

Lucky Luke og hans hest Jolly Jumper
Lucky Lukes dobbeltgænger

Rodeo
Desperado-City

Guldfeber I Buffalo Creek
Lucky Luke og Cigarette Caesar

Revolver Joe
Round-Up

Den store kamp

Lucky Luke er en karikeret og humoristisk western-tegneserie der handler om den ensomme cowboy Lucky
Luke og hans hest Jolly Jumper. Serien strækker sig nu over mere end 70 album og har skiftet både forfattere
og tegnere igennem tiden. Album nr. 1-58 og 60-70 er tegnet af Morris, nr. 59 og 72 er tegnet af Morris og

Pearce. Efter Morris´ død er tegnearbejdet overtaget af Achdé, der foruden nr. 71 har tegnet albummene fra og
med nr. 73. Album nr. 1-34, 36, 38 og 41 er skrevet af Goscinny, der også har skrevet de første 24 Asterix-

album.
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