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Mord på Universitet Mads Christoffersen Hent PDF Rektor for Universitet, Aage Aalesen, er glødende

tilhænger af Ny Ledelse, og han forvalter sit job med brutalitet og kynisme. Han fyrer
kommunikationsdirektøren, den tidligere TV-studievært Bent Gundersen, for en detalje og lægger sig ud med
alle faglige direktører pga. uargumenterede nedskæringer. Desværre kommer han i fedtefadet i Ministeriet, da
han uberettiget har købt en Maserati som firmabil. Han skal købe bilen for 1 million kr. for egne penge, som
han ikke har. Da superprofessoren, den flamboyante Belinda Blokovic netop, af lidt uklare årsager, har lokket
et større millionbeløb ud af det saudiske kongehus, stjæler han pengene fra hendes projektkonto. Belinda

anvender imidlertid en ret aggressiv kvindelig taktik til at manøvrere mænd ud i kompromitterende
situationer, hvor hun sikrer sig billeder af dem. Aalesen ser ud til at klare situationen og afholder

Universitetets selvgratulerende årsfest med alle erhvervslivets spidser, der er begejstrede over den ny-liberale
stormvind. Han bliver dog fundet død samme aften, efter at han har haft et korporligt sammenstød med Bent
Jungersen på et herretoilet. Liget bliver fundet ud på natten af den rumænske rengøringsassistent, Juliana

Illinesco, som har iøjnefaldende kompetencer i et biokemisk laboratorium. Hun opsøges af Carsten Tværbom,
som er en gammel 68’er, der opgav studierne for at blive rigtig arbejder. Juliana og Carsten finder ud af, at
der et tale om et mord, som politiet har overset og beslutter sig for sammen at opklare det. Historien udvikler
sig parallelt med en intrige om, hvordan banker og kapitalfonde forsøger at privatisere sektoren og købe

Universitetet for at gøre det til en ”sund forretning”.
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