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Milo Manara er født i 1945 i Luson, Italien. Han brød igennem med sit bud på en meta-tegneserie, Guiseppe
Bergman, som udkom på Italiensk i 1978. Udover at være en meta-tegneserie var den også erotisk, og det er
det erotiske, som sidenhen har kendetegnet Milo Manara. Hans stjernestatus blev yderligere bekræftet, da han

sammen med Hugo Pratt lavede Indian Summer og El Gaucho.

Hans første egentlige erotiske tegneserie på dansk var Kli*k*toris. Den var en stor succes både internationalt
og herhjemme. Hans evne til at tegne langbenede damer, med hang til erotik er siden blevet hans varemærke.
Milo Manara er meget produktiv, men synes at virke bedst, når han får en forfatter ind over sine stilsikre

tegninger. Manara har for øjeblikket et samarbejde med forfatteren Alexandro Jodorowsky, hvor de sammen
laver serien Borgia, som er planlagt til ialt fire bind
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