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Uden nåde Yves Huppen Hent PDF Forlaget skriver: Hermann har altid elsket western genren og her er han i
sit es! En mand på flugt et "posse" som er efter ham og og nogle uskyldige som bliver ofre i en mudret

konflikt... Det ender ikke godt... 

Tegneren Hermann:

Hermann Huppen er født i Belgien i 1938. Han emigrerede til Canada som 18-årig, hvor han bl.a. arbejdede
som indretningsarkitekt og andet forefaldende arbejde. Hermann kom fra fattige kår, og hans mor, som

stadigvæk lever, var/er alt for religiøs. Det er hans kone også iflg. Hermann selv.

Man kan dog ikke sige, at den katolskkonservative opdragelse har smittet af på Hermann selv, som vel er det
nærmeste, man kan komme på en anarkistisk/socialistisk ateist :-) Han elsker at chokere folk og er kendt for

sin meget bramfrie tale. 

Hermann bor i dag i Schweiz med sin kone. Kendetegnende for Hermann er hans enorme produktivitet og
høje kunstneriske kvalitet. Han er blandt de mest produktive forfattere/tegnere på det europæiske marked.

Hermann har tegnet en del album til manuskript af sin søn Yves Huppen deriblandt serien "Djævlen fra de 7
Have".
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