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Rosa vokser op i Aarhus i 80’erne blandt hippier, graffitikunstnere, BZ’ere og venstreradikale. Hun bor
sammen med sin mor, der går meget op i svampevidenskab og i kampen mod kapitalismen og mindre op i,

hvem Rosas biologiske far er.

Som voksen forsker Rosa i street art og har specialiseret sig i den anonyme street art-kunstner Blækhat, der
provokerer og fascinerer hele verden med sin humoristiske, politiske kunst. Efter et forlist kærlighedsforhold

rejser Rosa i

Blækhats fodspor og ender i Berlin, hvor hun pludselig kommer meget tæt på gåden om, hvem hun selv er.
Blækhat er en rørende og overraskende roman om familiehemmeligheder, om oceandybe venskaber og
livskraftig kærlighed og om de politiske ekstremer, der enten skiller os ad eller binder os sammen.

Udgivelsen er en storskrift-udgave til svagsynede i serien MAGNUMBØGER Lindhardt og Ringhof.
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