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Manfred von Richthofen en rødmalet Fokker Dr.1 med serienummer 477/17. I denne maskine vandt han i

løbet af kun tre uger ti luftslag (af i alt 80). Den 21. april samme år blev han selv skudt ned og omkom, også
da ved rorpinden på en Fokker Dr.1.   

Den Røde Baron er en serie i tre dele, frit inspireret af Manfred von Richthofens liv samt af begivenheder og
historiske skikkelser fra Første Verdenskrig.   

Med dette udvidede bind på 64 sider er Den Røde Baron udgivet komplet.   

Ekstra: Efterskrift om Manfred von Richthofens sidste dramatiske minutter – og de mange teorier, der i de
sidste hundrede år har været om, hvordan og hvorfor han mødte sit endeligt.   

Pressen skrev om de tidligere bind:   

“Smukke hustage. Grønne marker. Og så er der HELT VILDT flotte kampscener… Hold da kæft.
Imponerende … Historien holder hele vejen, og billederne, både de flotte kampscener og de betagende close-

ups, er skideflotte.” ****** –   Serieland   
“En fantastisk scenisk tegneserie.” **** –   Nordjyske    

“En fabelagtig flot, klart fortalt og visuel omgang.” **** –   Jyllands-Posten   

“Overrasker særdeles positivt.” **** – Nummer9
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