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Murena¤Af sand og blod Jean Dufaux Hent PDF Forlaget skriver: Nero er kommet til magten hjulpet af sin
magtliderlige mor, Agrippina. Desværre for Nero, er magten skrøbelig, for Britannicus er stadigvæk i live og
Agrippina synes at havde alt for mange allierede. Og hvis man ikke kan stole på sin egen mor hvem kan man

så egentlig stole på?

Jean Dufaux:
Jean Dufaux er belgier og født i 1949, startede egentlig sin kariere som journalist for et film magasin. I
80erne begyndte han så at lave tegneserie manuskripter og har siden været meget produktiv. tidligere på

dansk har vi set ham I Jessica Blandy og Giacomo C. Hans seneste succes er den højt priste serie Murena som
han laver sammen med Phillipe Delaby

Phillipe Delaby:
Født i Belgien i 1961. Kom på kunstakedamiet i en alder af 14 år hvor han specialiserede sig i Olie, som hans
tegneserier også bærer præg af. Slog internationalt igennem med Murena som han lan laver sammen med Jean

Dufaux.
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