


O SEGUNDO VOLUME DA SAGA DAS TRÊS LADRAS MAIS CHARMOSAS E DIVERTIDAS DO PLANETA,  
PELAS MÃOS DE TRÊS DOS PRINCIPAIS AUTORES FRANCESES DA ATUALIDADE. UMA EXPERIÊNCIA 
ÚNICA, TRABALHADA POR SEIS MÃOS, QUE CONDUZ A UMA DAS MELHORES SÉRIES DE AÇÃO DOS 
ÚLTIMOS ANOS!

Bastien Vivès é conhecido principalmente pelas histórias em 
quadrinhos O Gosto do Cloro, que faturou o Prêmio de Revela-
ção no Festival Internacional de Quadrinhos de Angôuleme, em 
2009, Uma Irmã, e o igualmente premiado Polina, eleito Melhor 
Álbum do Ano de 2011 pela ACBD, a Associação Francesa dos 
Críticos e Jornalistas de Quadrinhos. 

Florent Ruppert e Jérôme Mulot, formam a dupla responsável 
por alguns dos quadrinhos experimentais mais ousados da 
atualidade, como Safari Monseigneur e Portrait d’un Buveur. 
Em 2007, ganharam o Prêmio de Revelação no Festival de 
Angôuleme por Panier de Singe. 

Com os volumes A Grande Odalisca e Olympia, 
a Editora Pipoca & Nanquim fecha a primeira 
saga dessas personagens incríveis. Agora é 
torcer para que essa equipe criativa nos brinde 
com mais aventuras como essas.

• Formato 21 x 30 cm 
• 140 páginas coloridas 
• Capa dura soft touch com lombada redonda 
• Miolo em papel couché fosco 150 g/m² 
• Tradução de Érico Assis
• Preço: R$ 69,90

pipocaenanquim.com.br
youtube.com/pipocaenanquim
contato@pipocaenanquim.com

O mundo é muito grande e o que não falta são lugares para se visitar, festas para ir, bebidas para provar,  
comidas para saborear e… obras de arte para roubar! E nessa continuação de A Grande Odalisca é exatamente 
isso (e muito mais) que aguarda o leitor que se apaixonou por Alex, Carole e Sam, o trio de ladras mais formi-
dável do século XXI!

O entrosamento das garotas, que já era o maior charme do volume anterior, só melhora com a necessidade de 
novos golpes e planos mirabolantes, ao melhor estilo Carmen Sandiego. Porém, diferentemente da última vez, 
o trio se encontra desfalcado... O que não é exatamente um impedimento para a próxima missão: invadir o mu-
seu Petit Palais e subtrair. Mas é preciso saber até que ponto as moças serão capazes de se arriscar em nome 
dos laços de amizade que se formaram e pelo bem-estar geral, ainda mais quando determinadas ações não são 
guiadas pela vontade, mas sim pela mais pura e absoluta pressão! 

Ação, cumplicidade, revelações, intimidade e ladras botando pra quebrar. Sem dúvida, esses são os ingredientes  
principais de Olympia! No entanto, durante o processo, não se espante se precisar rastejar pelo esgoto ou  
descobrir alguns detalhes sobre a vida pessoal de determinados integrantes da máfia. 

Três jovens franceses em ascensão nos quadrinhos oferecem uma experiência única ao leitor por meio de uma 
sinfonia de ação, humor e aventura, que alcança um resultado transcendente.

ESTE RELEASE É UM MATERIAL DE DIVULGAÇÃO QUE NÃO ACOMPANHA A OBRA VENDIDA E NÃO PODE SER COMERCIALIZADO. 


