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Jesuit Joe Hugo Pratt Hent PDF Forlaget skriver: Mestizen Jesuit Joe er en oprørsk lykkeridder, en af Hugo
Pratts typiske enspændere. Han er fåmælt og foretrækker at lade sine handlinger tale for sig. Moral tynger
ham tilsyneladende ikke. Vi følger Jesuit Joe på en vandring i Canadas smukke og barske natur, der mest af
alt minder om en pilgrimsfærd. Hugo Pratts historie stiller vanen tro flere spørgsmål, end den besvarer.

Da Hugo Pratt i sin tid skabte mestizen Jesuit Joe, var det meningen, at han skulle hedde Jesus Joe. Pratt kom
dog på andre tanker, måske for ikke at krænke eller provokere den katolske kirke. Det ændrer dog ikke på det

faktum, at Jesuit Joe er en oprører, der ligesom Jesus sætter sig op imod autoriteterne og ligesom denne
opfattes som en gal mand af sine omgivelser.

Historien tager sit udgangspunkt i Canada, hvilket er et udtryk for Hugo Pratts store kærlighed til indianere
og den storslåede canadiske natur. At vi som læsere oven i købet får et bedre kendskab til Canadas historie,

de konflikter der var og er mellem de engelsk- og fransktalende, mellem protestanter og katolikker, er en fjer i
hatten.

Med denne udgivelse vil vi gerne gøre et overset mesterværk, der ikke tidligere er udkommet på dansk,
tilgængeligt for danske læsere.
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