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Blækhat Sissel-Jo Gazan Hent PDF Hvem er Blækhat? Det spekuleres der i over hele verden, hvor den
berømte anonyme street art-kunstner laver sine dristige, intelligente og farlige værker, der kommenterer

verdens tilstand knivskarpt.

Hvem er min far? Det spekulerer Rosa over. Hun er den førende ekspert i Blækhats værk og har siden hun var
en lille pige i Aarhus‘ gader været dybt optaget af street art. Da Rosas mor dør, lykkes det Rosa at finde frem

til faren, der nu bor i Berlin og skjuler langt flere hemmeligheder, end Rosa kunne forestille sig.

Sissel-Jo Gazans roman er en stærk fortælling om livslange venskaber, om hemmeligheder og familiebånd.

Sissel-Jo Gazan, født 1973 i Aarhus, har udgivet syv bøger og fik sit store gennembrud med
videnskabskrimien Dinosaurens fjer (2008), der er udkommet i 16 landet og kåret til Årtiets krimi af

bibliotekernes læseklubber.

Hun debuterede ganske ung som romanforfatter i 1995 og uddannede sig siden til cand.scient. i biologi ved
Københavns universitet. I 2005 flyttede hun til Berlin, hvor hun stadig bor, i dag med sine tre børn.
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