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drömmer fortfarande om att bli popstjärna, och hon är fortfarande kompis med Ville. Men hon tycker ändå att
det händer saker med henne, nästan varje dag faktiskt. Det gör inte så mycket längre att hon och Jessika inte

är kompisar längre. Nu har hon ju Pamela! Och Pamela är tuff och rolig och vågar vara sig själv. Rosa
fortsätter öva på gitarren, och hon skriver låtar hela tiden. Mest inspiration får hon när hon är olyckligt kär.
Och det är ganska ofta. Det är tur att hon har Ville, de är ju bara kompisar. Eller?

Livet enligt Rosa har gått

som serie i Kamratposten sedan 2003, och Sveriges Television sände tolv avsnitt med Rosa under våren 2005,
på bästa sändningstid. Dessutom är en långfilm planerad.Hade Rosa funnits på riktigt hade hon varit stolt

över hur populär hon är, och hur många som känner till henne. Och det är bara början!
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