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Deas store ansvar Christina Nordstrøm Hent PDF Deas veninde, Stine, har planlagt en dobbeltdate. Hun og
Dea skal med Leander og Danny i biografen. Både Dea og Danny føler, at de bliver tvunget ud i noget, de
måske ikke selv bestemmer, og da Stine og Leander senere lader dem alene tilbage, er de begge forlegne.

Først da Dea fortæller, at hun faktisk har en kæreste, John, i England, kan de grine sammen. Kort efter sms’er
Deas engelske veninde. Hun fortæller, at John har fået en engelsk kæreste. Deas verden går i stykker, men
hun har ikke tid til at være ked af det. Niller bliver alvorlig syg, og hun står med ansvaret for New Future og
Harald. Hun bliver også nødt til at bruge en jockey, Niller bestemt ikke bryder sig om. Deas mor køber Nillers
landsted. De får de travlt med at sætte det hele i stand og Dea får ansvaret for en følhoppe. Hendes liv bliver
fyldt op med det, hun brænder så meget for, så hun burde jo bare være lykkelig, men der er også mange løse

ender.
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