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Animal´z Enki Bilal Hent PDF Forlaget skriver: Så er der endelig nyt fra Bilal! En superflot fortælling i kridt.
Naturen har spyttet sin vrede ud, og grupper af mennesker kæmper for at nå frem til nogle få oaser. Nogle få

individer er hybrider mellem menneske og delfin, men hvad er man, hvis man er hybrid?

Enki Bilal er født 1951 i det tidligere Jugoslavien, men kommer til Paris i en alder af 9 år. I en alder af blot
14 bliver hans talent spottet af René Goscinny - Frankrigs største tegneserieforfatter med Asterix, Lucky Luke
og Iznogood m.fl på samvittigheden. Goscinny opfordrer ham til at lave tegneserier, og derefter går det slag i
slag. De fleste af hans tegneserier har været oversat til dansk. Blandt hans værker er Jagten, Møde i Paris,
Den Sorte Ordens Falangister samt Nikopol-trilogien bestående af Udødelighedens pris, Lokkeduen og

Ækvators kulde
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