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af Wulffmorgenthalers bedste striber indeholder også skæve samtaler mellem de to forfattere.

Wulffmorgenthaler har i mere end 15 år været en fast del af Politikens bagside, og Mikael Wulff og Anders
Morgenthaler har efterhånden skabt mere end 7000 tegneseriestriber til aviser i hele verden. Nu har de

endevendt arkivet og samlet det ultimative udvalg af de mest fortryllende striber. De findes i den bog, man ser
her. Eller det er et billede af den. I virkelighedens fysiske eksemplar af bogen vil man kunne bladre sig

igennem de 750 bedste Wulffmorgenthaler-striber nogensinde.

Den flotte gavebog er desuden krydret med samtaler med Wulff og Morgenthaler, hvor de fortæller om,
hvordan de kom i gang med Wulffmorgenthaler-striben, hvordan de arbejder – laver vittigheder om til en

daglig tegneseriestribe – om deres yndlingsstribe, om de bedste og værste udfordringer, om at slå
igennem internationalt – og om hvorfor svenskerne bare er de sværeste at få til at grine.

Wulffmorgenthaler er en fælles betegnelse for alt det, som Mikael Wulff og Anders Morgenthaler laver
sammen - først og fremmest den populære tegneseriestribe. Men de er også aktive på egen hånd - Wulff bl.a.

som stand-up komiker og Morgenthaler som instruktør af spillefilm.
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