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Kitty er stadig i live, så det er op til Maria og hendes venner at redde hende, men først skal de være stærke.
Maria skal lære sine nye evner at kende, inden de kan mødes med Swifter, som også selv har flere sandheder i

vente. Maria fortsætter sit andet år på skolen, hvor hun nu ved, at hun virkelig er en del af den magiske
verden, selvom hun ikke er den næste fønix – eller er hun?

I Sjælens Rose finder Maria ud af mere om sig selv og mere om, hvem hun måske i virkeligheden er. Finder
en kærlighed, som næsten er lige så gamle som livet selv, og som stadig venter på at bliv udlevet. Det og

meget andet venter Maria, for hendes sande eventyr er kun lige begyndt.

”Sjælens rose” er indlæst som lydbog af Martin Johs. Møller

i 2016 for Lytteratur hos AV Forlaget
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