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masser af humor og satire. Universitetets selvhøjtidelige rektor Aage Aalesen, bliver fundet død på sit kontor
natten efter årsfesten. Der er ingen tegn på vold, men er han død af naturlige årsager? Han har utallige fjender
blandt de ansatte, efter at han med støtte fra landets største virksomheder har iværksat en transformation af
Universitetet til en effektiv koncern med ”Ny Ledelse” som motor. En rumænsk rengøringsassistent, der er
usædvanlig dygtig med en skalpel og ved computertasterne, sætter sig for at opklare sagen tilskyndet af sin
nye ven, Carsten Tværbom. Han er gammel 68’er og tidligere medlem af det for længst opløste Marxistisk-
Leninistisk-Trotkistisk Folkefront. Sammen begiver de sig ud på en rejse, hvor de finder ud af, at rektoren er

myrdet.  Der udspiller sig nu et hæsblæsende drama, hvor de møder en kapitalfond og flere
investeringsbanker, som vil privatisere sektoren og købe universitetet. Det indgår også et blowjob, groft
misbrug af offentlige midler og en hæmningsløs politisk intrige. En rød Maserati kører igennem hele

historien.   
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