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Fort Wheeling Hugo Pratt Hent PDF Forlaget skriver: Dette er på mange måder Hugo Pratts livsværk. Lavet
over 34 år, i perioden 1962-1995, og afsluttet lige før hans død fornemmer man, at dette værk havde en stor

betydning i Pratts bevidsthed. Første del af historien har været trykt i Cactus Classics, mens anden og
tredie del aldrig har været trykt før. Ydermere er dette hovedværk tilsat et forord og efterord samt mange af

HP´s underskønne akvareller.

Hugo Pratts historie om konflikten mellem indianerne på den ene side og nybyggerne/englænderne på den
anden side. Fort Wheeling er egentlig Fort Henry, og som altid har Pratt lavet et enormt stykke research, hvor
han blander faktuelle begivenheder sammen med fiktion. Historien består af 2 dele, hvoraf den sidste del blev
lavet 33 år efter første del. Dette komplette værk kommer desuden med et forord og efterord, hvor læseren
bliver ført ind i faktiske begivenheder i nordamerikansk historie, og som et ekstra er forordet krydret med

nogle af Hugo Pratts mageløse akvarelskitser. Værket har aldrig været udgivet på dansk før!

OM HUGO PRATT:
Hugo Pratt blev født i 1927 i Rimini, Italien, men han voksede op i Venedig. Hans farfar, Joseph, var

englænder og morfaderen var Marrano-jøde. Med andre ord var Corto Malteses fader født som en kosmopolit.

Da Hugo Pratt blev fjorten, flyttede familien til Etiopien. Som led i bestræbelserne på at få et ´Pax Romanum´
havde Mussolini erklæret de allierede krig i Afrika, og Hugo Pratts fader, der var fascist, så en

karrieremulighed i Abyssinien, som dengang var en italiensk koloni.

For Hugo Pratt blev det en mulighed for at opleve mangfoldigheden, og det endte som en
kærlighedserklæring til det afrikanske kontinent. I 1943 dør faderen, og den italienske krigslykke vender,

men for Hugo Pratt bliver det en ny chance, og han bliver oversætter for de allierede i 1944.

I 1949 flyttede Hugo Pratt til Argentina, hvor han levede i 13 år. Hans eventyr med Sydamerika måtte dog
slutte grundet økonomi. I 1967 laver han de første sider af Corto Maltese-historien Balladen om det fordømte
hav. Dette bliver hans vendepunkt, og herefter tager hans karriere kometagtig fart. Han døde i Schweiz den

20. august 1995 som følge af en ondartet mavekræft.
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