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Afledt Linda G Hent PDF Anna glæder sig til lørdag, hvor hun skal fejre månedsdag med Thomas, lige ind til

hun får en sms fra ham, hvor han skriver, at han skal se fodbold med Marc. Hun ignorerer ham resten af
dagen. Hun beklager sig til Claudia over, at han aldrig husker deres aftaler og Claudia finder på en plan.
Lørdag aften er Thomas ved at se fodbold med Marc, som pludselig skubber til ham, så der kommer øl ud

over det hele. Det ringer på døren og Marc bliver sendt ud for at lukke op, mens Thomas gør rent. Men Marc
kommer ikke igen. Anna træder ind iført en stribet skjorte, der kun lige dækker hendes veltrænede baller.

Tv’ets lyde overdøves pludselig af lyden af Christina Aguileras flirtende stemme, der synger: ”You’ve been a
bad bad boy, I’m gonna take my time, so enjoy …” Afledt er en fortælling fra VEGA-serien.
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