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Deas nye verden Christina Nordstr\u00f8m Hent PDF Dea er tvunget til at tage med sin mor til England.

Tanken om, at hun ikke kan være med til at træne New Future op mod forårsløbene, er ikke til at bære. Dea
og hendes mor bor i ”The Old Store Guest House”. En aften hører Dea, at værtsparret taler om en gammel
skandale, hvor hendes mor og en mand ved navn Phil Noel bliver omtalt. Hvem er Phil Noel? Måske Deas
ukendte far? Dea får foden inden for på væddeløbsbanen, Frontwell Park. Der møder hun Jill, en dygtig

jockeyelev, og træneren, Bobby Fielding, der er onkel til jockeyeleven John. John er usympatisk, … eller er
han? Dea føler sig splittet – kan man være lidt forelsket i en, man ikke kan lide? Det bliver ikke bedre, da hun
vender hjem til Danmark, for der er sket noget med hendes elskede hest, New Future, mens hun har været
væk. Den virker stresset og slet ikke klar til at debutere som galopvæddeløbshest. Er Kent Sander for hård

mod New Future? Bliver ”Futte” så god, som alle har forventet?
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