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Serafina er ensom. Hendes smukke mor lægger kun mærke til sin datter, når hun har gjort noget galt, og
hendes far er forsvundet. Heldigvis har Serafina en hemmelig ven, en skytsengel. De voksne kan ikke se ham
(eller måske lader de bare som om), men han er med på alle Serafinas eventyr. Marianne Rosen (1941-2000).
Dansk forfatter. Rosen var tilknyttet dagbladet Information som kulturskribent og har bidraget til en række
litterære tidskrifter og antologier med essays og artikler. Hun boede en årrække i Italien og oversatte flere
romaner fra italiensk til dansk, og størstedelen af hendes forfatterskab har tilknytning til hendes elskede
Italien. Rosen debuterede i 1983 med novelle- og digtsamlingen "Narrebilleder". "Slangens vej" fra 1984

beskriver et ægteskab i opbrud; iagttagelser om forhold fulgte i hendes efterfølgende romaner, der
kulminerede med den erotiske roman "Buddhas smil" fra 1991. I 1989 modtog hun Statens Kunstfonds

treårige stipendium.

 

I Rom i år 1900 bor den 11-årge Serafina alene med sin mor.
Serafina er ensom. Hendes smukke mor lægger kun mærke til sin
datter, når hun har gjort noget galt, og hendes far er forsvundet.

Heldigvis har Serafina en hemmelig ven, en skytsengel. De voksne
kan ikke se ham (eller måske lader de bare som om), men han er med

på alle Serafinas eventyr. Marianne Rosen (1941-2000). Dansk
forfatter. Rosen var tilknyttet dagbladet Information som

kulturskribent og har bidraget til en række litterære tidskrifter og
antologier med essays og artikler. Hun boede en årrække i Italien og
oversatte flere romaner fra italiensk til dansk, og størstedelen af

hendes forfatterskab har tilknytning til hendes elskede Italien. Rosen
debuterede i 1983 med novelle- og digtsamlingen "Narrebilleder".
"Slangens vej" fra 1984 beskriver et ægteskab i opbrud; iagttagelser
om forhold fulgte i hendes efterfølgende romaner, der kulminerede
med den erotiske roman "Buddhas smil" fra 1991. I 1989 modtog



hun Statens Kunstfonds treårige stipendium.
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