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Eftersøgningen giver intet resultat, og Rosas far, Poul, begynder at opløses som menneske, mens moren bliver
mere harmonisk end nogensinde. Er Rosa død eller levende? Dette er historien om en fars kærlighed til sin
datter, et naturbarn, der ikke kan tilpasse sig vort samfunds regler og normer. En kærlighed af en styrke, han
ikke tør røbe for nogen. Rosa går sine egne veje fra første dag i sit liv, hvilket får Nina til at tage afstand fra
hende og holde sig til det ældste barn, Marta. Rosa opholder sig i skoven, hvor hun klatrer i træer, samler

vilde blomster og gør døde dyr levende. Hendes utrolige påfund driver de tjekkede omgivelser til vanvid, og
man føler en tikkende bombe under familien. Efter en skov-ferie med sin far, kan Rosa ikke mere bo i huset
og flytter ud i haven for at bo i telt. Hun er et naturtalent indenfor musik men får ikke lov at udfolde sig på
det elskede klaver. Det er forbeholdt Marta. Efterhånden føler både Rosa og Poul sig – på hver sin måde -
hjemløse i livet. Som 14-årig forelsker Rosa sig i en voksen mand. Kort tid efter kokser livet for hende,

hvorefter hun spærres inde – og knækkes. Det starter et jordskred, som ender i kaos, den dag Rosa forsvinder.
Nina forsøger at gøre Poul til en mand, der kun elsker hende selv, og glemmer Rosa. Men en dag finder Poul

Rosas dagbog. Og livet gemmer en grum overraskelse til dem alle.

 

En helt almindelig mandag forsvinder 14-årige Rosa sporløst.
Eftersøgningen giver intet resultat, og Rosas far, Poul, begynder at
opløses som menneske, mens moren bliver mere harmonisk end

nogensinde. Er Rosa død eller levende? Dette er historien om en fars
kærlighed til sin datter, et naturbarn, der ikke kan tilpasse sig vort
samfunds regler og normer. En kærlighed af en styrke, han ikke tør
røbe for nogen. Rosa går sine egne veje fra første dag i sit liv, hvilket
får Nina til at tage afstand fra hende og holde sig til det ældste barn,
Marta. Rosa opholder sig i skoven, hvor hun klatrer i træer, samler
vilde blomster og gør døde dyr levende. Hendes utrolige påfund
driver de tjekkede omgivelser til vanvid, og man føler en tikkende

bombe under familien. Efter en skov-ferie med sin far, kan Rosa ikke
mere bo i huset og flytter ud i haven for at bo i telt. Hun er et



naturtalent indenfor musik men får ikke lov at udfolde sig på det
elskede klaver. Det er forbeholdt Marta. Efterhånden føler både Rosa

og Poul sig – på hver sin måde - hjemløse i livet. Som 14-årig
forelsker Rosa sig i en voksen mand. Kort tid efter kokser livet for
hende, hvorefter hun spærres inde – og knækkes. Det starter et

jordskred, som ender i kaos, den dag Rosa forsvinder. Nina forsøger
at gøre Poul til en mand, der kun elsker hende selv, og glemmer
Rosa. Men en dag finder Poul Rosas dagbog. Og livet gemmer en

grum overraskelse til dem alle.
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