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Med alle midler

Hun er ikke morder. Hun er problemløser.

Sådan opfatter den unge ambitiøse forsker, Sara Neuville, sig selv. 

Indtil for ganske nylig så alt lyst ud og formede sig, som hun havde planlagt det. 
Forskningsresultaterne så lovende ud, hun var gift med sin drømmemand, og 
hun kunne nyde anerkendelsens blændende rampelys.

Men hendes forsøg går ikke, som hun havde forudset, og privat udvikler det sig 
heller ikke, som hun ønsker det. 

Hun må handle for ikke at miste kontrollen og for at tage hånd om sin egen 
fremtid. Hun må løse problemerne. Med alle midler.

Med alle midler er en psykologisk thriller om en forskers ambitiøse, men mani-
pulerende og egoistiske skyggeside, hvor midler som sex, løgn, bedrag og mord 
tages i brug for at nå målet.
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Thomas C. Krohn (1972)
Bor i Stenløse. Uddannet neurobiolog og ph.d. Har i mange år 
været universitetsforsker og -underviser og har siden arbejdet 
i forskellige virksomheder, som producerer medicinsk udstyr. 
’Med alle midler’ er hans anden selvstændige roman.
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Prolog

SARA VAR PÅ vagt. Det havde udviklet sig i en helt an-
den retning, end hun havde planlagt. Det var ellers gået så 
godt. Hun havde haft styr på det hele. Men nu var hun ikke 

længere i kontrol. Hvad var det lige, som var gået galt? Hvorfor 
havde hun mistet kontrollen? Hvorfor var hun nu et stykke jaget 
vildt?

Hun havde ikke gjort noget galt. Hun havde blot handlet. En 
gang i mellem er man nødt til at handle for at komme videre. Og 
hun havde handlet.

Der var sket så meget det sidste års tid. Hun havde haft udfor-
dringer, hun havde fundet løsninger, og hun var kommet videre. 
Alt havde tegnet sig lyst for hende, og hendes fremtid havde været 
sikret. Det var den ikke mere.

Nu sad hun i en situation, som krævede, hun handlede, igen. 
Hun skulle finde en løsning her og nu, så hun endnu engang kun-
ne komme i kontrol og tage fremtiden i sine egne hænder. Der 
var ikke andre, som skulle bestemme. Det var hendes fremtid. 
Det var hende, som skulle bestemme den.

Hun var ikke en morder. Hun var en problemløser.
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KaPitel 1

HUN NÆRMEDE SIG afslutningen på tre års arbejde. 
Tre år med hårdt slid, søvnløse nætter og masser af 
frustrationer. Men nu kunne hun skimte målet i den 

fjerne horisont. Det var inden for rækkevidde, og nu gjaldt det 
om at nå det sidste stykke. Lige så længe hun kunne huske, havde 
hun sat sig mål og altid nået dem, uanset hvor meget hun skulle 
kæmpe og uanset hvor mange forhindringer, der kom i vejen for 
hende. Det var hendes natur at kæmpe til det sidste. Og hun 
kæmpede gerne med alle midler.

Hun sad på det lille grå kontor på Panum Instituttet sammen 
med tre andre ph.d.-studerende. Lige nu måtte hun affinde sig 
med at dele kontoret med de andre, og at hendes navn, Sara 
Neuville, ikke var det eneste navn, der stod med hvide bogstaver 
på det sorte skilt ved døren. Navnene sad oven i købet alfabetisk 
efter fornavn, så hendes navn stod nederst på skiltet. Var hun 
måske ikke den, der var nået længst af de fire på kontoret? Den 
mest ambitiøse? Og var hun måske ikke den, der havde det vig-
tigste projekt? Bare fordi hun kom fra Frankrig og ikke havde 
en dansk baggrund, var hun stadig den bedste. Det havde hun 
blandt andet bevist ved at tale flydende dansk, og hun gjorde 
det ofte bedre end en, der var født og opvokset her. Hun forstod, 
hvad hårdt arbejde og en målrettet indsats kunne bibringe en.
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Det var ikke et særligt stort kontor, og bordene stod parvis 
mod hinanden. Fra vinduet var der udsigt ud over den trafike-
rede og larmende Tagensvej med Rigshospitalet i baggrunden. 
Fire gamle, slidte skriveborde i bøgefiner, der sikkert havde 30 år 
eller mere på samvittigheden, og hvor der gennem tiden havde 
siddet masser af forskere og studerende og tumlet med utallige 
udfordringer i deres forskellige forskningsprojekter. Fire gamle 
kontorstole, hvor det grønne betræk efterhånden var så tyndslidt, 
at der var direkte udsyn til skumgummiet, der polstrede sæderne. 
Hvorfor skulle de studerende altid have det gamle, slidte udstyr? 
Hun var ikke til gammelt, slidt udstyr. Hun satte pris på design 
og ekstravagance. Var hun måske ikke fremtiden i afdelingen 
og hende, som kunne skaffe de fremtidige midler til afdelingens 
forskning? Hun havde afsluttet sin dyrlægeuddannelse med et af 
de højeste gennemsnit, der var opnået i de sidste mange år, og 
hun havde på den måde vist, hun var så meget dygtigere end re-
sten af de studerende. Samtidig var dyrlægestudiet bestemt ikke 
noget walk-in-the-park studie, og man skulle være både dygtige-
re og bedre end studerende på mange andre studier for at kunne 
gennemføre det. 

Sara kiggede op fra sin plads. Over for hende sad Henriette. 
Men hun var jo bare biolog. Hvad kunne man bruge det til? 
Det var da ikke nogen prestigeuddannelse sammenlignet med 
læge eller dyrlæge. Sara havde netop valgt dyrlægestudiet, da det 
var forbundet med prestige. Hun kunne ikke lide dyr. Forsknin-
gen tiltalte hende heller ikke specielt. Dyrene og forskningen var 
bare to nødvendige onder, hun måtte tage med. Det vigtigste 
var, at når hun fortalte, hun var dyrlæge, nikkede folk altid an-
erkendende. Det ville ikke være tilfældet, hvis hun havde været 
biolog. Alle kunne blive biolog, og åbenbart også sådan en som 
Henriette. Godt nok var de begge i gang med et ph.d.-studie på 
samme afdeling, men de vigtigste resultater måtte komme fra 
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Sara. Hun var den bedste af dem alle. Hendes vejleder og pro-
fessoren på afdelingen, Jens, havde hele tiden fortalt hende, at 
det projekt, hun var i gang med nu, var et af de vigtigste, og det 
meget vel kunne være det, de skulle bygge afdelingens fremtidige 
succes på, hvis projektet og resultaterne blev tilstrækkelig loven-
de. Derfor havde han også været helt tryg ved, at Sara havde 
fået projektet. Hun skulle for alt i verden leve op til den tillid, 
han havde vist hende, og som samtidig skulle være indgangen til 
hendes fremtidige karriere. 

Sara så på den plan, som hun havde foran sig. Planen for re-
sten af hendes projekt. Der var fem måneder tilbage, før hun 
skulle aflevere sin afhandling. Hun var netop blevet færdig med 
de sidste forsøg og manglede nu at analysere data, skrive to ar-
tikler samt skrive en stor del af selve afhandlingen. Det kunne 
godt lade sig gøre, hvis tingene flaskede sig rigtig for hende. Hun 
havde fået udgivet to artikler med pæne resultater, så nu skulle 
de to andre bare komme ud med nogle gode resultater også. Hun 
havde allerede skrevet hele indledningen til afhandlingen. Godt 
nok havde hun skrevet den om tre gange, før hun var tilfreds 
med indholdet og sine formuleringer, og det kunne også være, 
den blev skrevet om en fjerde gang før den endelige version. Hun 
kunne ikke leve med en næsten perfekt version. Den skulle være 
helt perfekt og helt rigtig. Det var sådan, hun kunne lide at arbej-
de, og det var sådan, hun havde været vant til at gøre det gennem 
hele sin skolegang og universitetskarriere. Bare fem måneder til, 
så havde hun nået endnu et mål i sit liv. Hun smilede for sig selv. 
Jo, hun var den bedste, og hun nåede altid sine mål.

Hun kiggede på resultaterne fra det sidste forsøg, hun havde kørt. 
Det kunne bare ikke passe. De gener, som hun havde splejset ind 
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i genomet på musene, havde ikke haft den ønskede effekt. I de 
sidste par år havde hun arbejdet med at finde den genetiske bag-
grund for cystisk fibrose, en arvelig sygdom, og undersøge, om 
man kunne helbrede den ved at splejse raske gener ind i stedet. 
Hun arbejdede med en model i mus, hvor defekten lignede den 
fra mennesker. Hun kunne ikke finde nogen signifikant effekt af 
gensplejsningen. Men resultaterne skulle være signifikante, og 
der skulle være en effekt af den behandling, som musene havde 
fået. Der måtte være tale om en fejl et eller andet sted. Hun gen-
nemgik resultaterne minutiøst og tjekkede alle tal. Protokollerne 
blev også gennemgået grundigt. Der var ikke fejl at se nogen 
steder. 

Sara prøvede at analysere sine resultater med en anden stati-
stisk model, men stadig uden held. Det var umuligt at bearbejde 
resultaterne, så de viste en effekt af behandlingen. Hvad skulle 
hun nu gøre? Hun hadede at køre forsøg. Det var bare et nødven-
digt onde. Resultaterne var altid uforudsigelige, og hun kunne 
ikke planlægge, hvad forsøgene ville vise. Det irriterede hende, 
at noget var overladt til tilfældigheder. Skulle hun bare lægge sin 
lovende, fremtidige karriere i hænderne på tilfældige forsøg og 
nogle mus, som alligevel var ligeglade med hende? Hun måtte 
have fuld kontrol over forsøgene og resultaterne. Ville hun kunne 
nå at gentage forsøgene? Og ville det i det hele taget betyde no-
get? Ville en gentagelse give et andet resultat, eller ville det blot 
vise det samme igen? Hun havde kigget hele protokollen og alle 
parametrene fra forsøgene igennem flere gange og kunne ikke 
se, der skulle være sket nogen fejl, eller der var noget, hun kunne 
gøre anderledes. 

Sara sad alene på kontoret og kunne mærke, hvordan raseriet 
og frustrationen voksede i hende.

– Hvorfor skal sådan nogle åndssvage og tåbelige mus opføre 
sig sådan? Hvorfor kan de ikke bare gøre, som de får besked på? 
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Og som jeg forventer, udbrød hun frustreret højt for sig selv og 
fejede stakken af papirer ned fra bordet og så, hvordan de blev 
spredt ud over det meste af den sparsomme gulvplads.

Hvad skulle hun gøre med resultaterne? Skulle hun gå til Jens 
og vise ham dem? Nej, han ville forvente, at hun viste nogle sig-
nifikante resultater, og det skulle være resultater af høj kvalitet. 
Det her kunne hun ikke vise frem til ham. Han ville jo tro, hun 
var komplet uduelig, og hun ikke magtede den opgave, som han 
havde givet hende. Der måtte være en anden udvej?

– Nå, der har da godt nok lige været et mindre stormvejr forbi 
herinde, hørte hun en stemme henne fra døren. 

Hun vendte ansigtet mod døren. Det var Christoffer, en af de 
andre ph.d.-studerende, som også boede på kontoret. Hun smi-
lede til ham.

– Jeg havde lige et uheld og tabte mine papirer, så det var slet 
ikke den store dramatik.

– Ja, det kan jo ske for selv den bedste, svarede han og begynd-
te at samle hendes papirer op fra gulvet. Hun rejste sig og hjalp 
til. 

– Tak, svarede hun, da han rakte hende en stak papirer totalt 
i uorden. 

Ja, netop for den bedste, tænkte Sara.
Christoffer tog plads ved sit skrivebord og fandt sin computer 

frem.
Hun fulgte ham med øjnene og satte sig tilbage på den slidte 

kontorstol. Hun begyndte at ordne stakken med papirer. Et stort 
rod og svært at få hoved og hale i. Var det egentlig ikke også lige 
meget? De var jo alligevel komplet ubrugelige, de resultater her. 
Hun burde bare smide dem ud. Der skulle jo alligevel laves nogle 
nye.

Uret viste langt over fyraften. Det var tid til at få afsluttet det, 
hun var i gang med, finde sine ting og tage hjem. Hun måtte 
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tænke det hele igennem i aftenens løb og få gjort en plan klar. 
Hun kunne jo også lige drøfte mulighederne med sin mand, Jo-
han. Han havde sikkert også nogle ideer til, hvordan hun kunne 
forbedre sine resultater. Lige nu var hun i alt fald frustreret, gal 
og træt og ikke i stand til at lægge en plan for fremtiden eller fin-
de en løsning på problemet. Men hun skulle nok finde en løsning 
og vise resten af verden, at hun var den bedste, og hun kunne løse 
de opgaver, hun fik tildelt. 

Da hun kom hjem til den store 4-værelses lejlighed på Østerbro, 
sad Johan som sædvanlig foran computeren og arbejdede. Hun 
hængte sit overtøj ind i skabet i entreen, gik hen og kyssede ham 
lidenskabeligt. Hun havde lyst til ham lige nu og her. Sådan var 
det altid, når hun var frustreret, så var forløsningen altid sex. 
Johan kiggede modvilligt op og gengældte hendes kys. Hun så 
på hans to skærme på skrivebordet. De var begge fyldt op med 
forskellige farvede tabeller. Det så meget kedeligt og uforståeligt 
ud. Hun prøvede at tænde Johan, men uden held. Valget syntes 
ellers ikke så svært, hende eller tabellerne.

– Lad mig lige blive færdig med dette her, skat, så kan vi tage 
en hyggelig aftensmad. Du kan jo bestille et eller andet til os, 
sagde Johan.

– OK, svarede hun lidt tvært. Tabellerne havde vundet.
Nogle gange irriterede han hende virkelig meget. Han var ikke 

altid lige med på det, hun havde lyst til. Hvordan kunne han tak-
ke nej til hende? Det var ellers noget af et scoop, hun havde gjort, 
da hun var begyndt at date med Johan. Hun havde mødt ham 
for fem år siden til en nytårsfest hos nogle fælles bekendte. Hun 
vidste godt inden festen, hvem han var, og da hun fik at vide, han 
skulle med til festen, havde hun besluttet sig, at ham skulle hun 
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have. Godt nok var Johan 6 år ældre end hun, men han kom fra 
en af dansk erhvervslivs topfamilier og ville på den måde kunne 
bringe hende masser af prestige, rigdom og opmærksomhed. Da 
hun først fik øje på ham til festen, gik hun direkte efter ham. Han 
havde siddet der ved bordet i sin hvide skjorte og konservative blå 
slips. Med hans skaldede isse og de lidt sygekasseagtige briller 
havde han været lidt nørdet at se på. Men det fristede Sara. 

Hun fandt al sin charme frem og gjorde, hvad der stod i hen-
des magt for at fange hans interesse med sit smukke ydre og ikke 
mindst fastholde hans interesse hele aftenen. Kjolen var nøje ud-
valgt. En superkort, sort sag, som afslørede hendes lange slanke 
ben, og hun havde bevidst sørget for, der havde været et godt 
udsyn til hendes kavalergang. Hun havde fået sin veninde til at 
ændre bordplanen, så hun havde fået Johan til bords, og derefter 
havde hun klæbet tæt til ham hele aftenen. Johan havde bestemt 
ikke været uinteresseret i hende, selvom han på det pågældende 
tidspunkt faktisk havde en kæreste. Et antal kys til nytårsfesten 
og tæt dans havde gjort udslaget. Allerede ugen efter havde han 
droppet sin intetsigende kæreste, og Sara var flyttet ind i hans liv.

Det første halve år havde budt på mere sex og flere oplevel-
ser, end hun nogensinde havde drømt om, så hun havde været i 
en ren drømmeverden. Johans forældre havde taget godt imod 
hende og var yderst tilfredse med, at hun læste dyrlæge og hav-
de fokus på karrieren. Samtidig så de også, at hun tog sig rigtig 
pænt af deres søn, og hun var i stand til at tøjle ham, så han ikke 
påkaldte sig alt for meget omtale i pressen, af den negative slags 
i alt fald. Han havde i sin tidlige ungdom været omtalt i tablo-
idpressen med jævne mellemrum grundet sine forældres status i 
dansk erhvervsliv, og hans mere eller mindre vilde byture havde 
trukket overskrifter. Nu var han nærmest blevet kedelig og ikke 
nem at drive til andet end arbejde.

Den dag hun var blevet færdig med sin uddannelse og havde 
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været oppe at forsvare sit speciale og officielt kunne kalde sig 
dyrlæge, havde Johans familie og hendes mor været samlet til 
middag på Nimb i Tivoli, og under middagen var Johan gået på 
knæ og havde friet til hende. Han havde fremtryllet en lille æske 
med en ikke helt ubetydelig diamantring. Hun havde selvfølgelig 
sagt ja. Fra det øjeblik havde hun vidst, han var hendes, og at 
hun aldrig ville tillade, at der kom andre imellem dem. Johans 
forældre og hendes mor havde selvfølgelig været ellevilde, og der 
var ingen tvivl om, at alle bifaldt det kommende bryllup. 

Det havde taget et år at planlægge brylluppet, og den sidste 
lørdag i juni var de blevet gift med pomp og pragt. Først med 
en storstilet vielse i Holmens Kirke i København. Vejret havde 
været perfekt med en skyfri himmel og bagende sol. Sara havde 
fået designet en brudekjole hos tøjdesigneren Karim, som vir-
kelig fremhævede hendes smukke krop til det yderste. Den var 
designet til hendes lange, slanke ben, så hun havde fået fuld va-
luta af sine 178 cm og havde fremhævet hendes smalle talje og 
ikke mindst hendes velformede barm. Alle havde været betaget 
af hendes skønhed, ikke mindst Johan. Der havde været flere fo-
tografer fra dagspressen til stede ved brylluppet, og hendes bil-
lede havde præget de kulørte blade hele den efterfølgende uge. 
Til bryllupsfesten, hvor over 100 gæster fra toppen af det danske 
erhvervsliv deltog, havde Flakfortet været valgt som rammerne 
om begivenheden. Det havde været en fantastisk fest. Sara havde 
nydt at være midtpunkt for alles opmærksomhed, og ikke mindst 
havde hun solet sig i alle de komplimenter, der var blevet givet 
til hende. Hun var gået fra at være en helt almindelig anonym 
studerende til at være gift med en af landets mest eftertragtede 
ungkarle, Johan Landsfeldt. Endnu et mål havde hun dermed 
nået i sit liv. Hun var blevet gift med en betydningsfuld og kendt 
person og fået tilført masser af prestige.

Sara havde dog valgt at beholde sit eget efternavn. Hun havde 
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gjort sig mange overvejelser, om Landsfeldt havde været et bedre 
valg, men hun ønskede at beholde sin fars efternavn til minde 
om ham. Han var der ikke mere, men hun havde det godt med, 
at han stadig var en del af hendes liv og hverdag. Selvom det blot 
var gennem efternavnet. 

Efter brylluppet var de taget på en måneds luksuøs jordom-
rejse på 1. klasse. De havde shoppet i det dyre Dubai, det travle 
Hong Kong og eksotiske Singapore, og været på rundtur i det 
kæmpe Australien og det storslåede USA. Det havde været en 
fantastisk tur, hvor de havde nydt alt, ikke mindst hinanden. 

Nu var hverdagen indtrådt i ægteskabet, og glamouren havde 
lagt sig. De var hver især optaget af deres job og karriere. Det 
vilde, luksuøse liv var trådt i baggrunden, og selv det hede sexliv, 
som havde været helt dominerende i de første par år af deres for-
hold, var stilnet af. Det hele var blevet meget leverpostejsagtigt. 
Hun måtte overveje, hvordan hun kunne finde en løsning på det. 
Dette kedelige liv var ikke det, hun havde drømt om, og ikke det 
hun var skabt til.

Sara havde bestilt Sushi til dem og åbnet en flaske hvidvin.
Før de gik i gang med at spise, fandt Johan sin insulinpen frem 

og beregnede hurtigt, hvor meget insulin han skulle tage i forbin-
delse med, han nu skulle spise og ikke mindst drikke vin. Han 
indstillede pennen med et antal klik og injicerede den angivne 
mængde i maveskindet. Sara havde oplevet dette i al den tid, hun 
havde kendt Johan, da han havde haft sukkersyge i de sidste 20 
år. Hun lagde ikke mærke til det mere. Det havde kun lige været 
i starten af deres forhold, hun bemærkede, at han tog insulin i 
forbindelse med deres måltider.

– Har du haft en god dag? spurgte hun Johan, da han var fær-
dig med at tage sin insulin og var begyndt at spise.

– Ja, den har været ganske fin. Jeg er blevet projektleder på et 
nyt projekt, så der er meget at sætte sig ind i. Vi har fået et projekt 
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ind, hvor vi skal udvikle softwaren helt fra bunden til et firma, 
som arbejder med registrering af data.

– Hvad med dig? tilføjede han.
– Det har været en møgdag. Jeg bøvler med mine resultater. 

Jeg kan ikke få dem til at vise det, jeg gerne vil. Du ved jo, hvor 
vigtigt det er for mig, og jeg vil gerne have, at det bliver til to 
enestående og betydelige artikler, som kan understøtte, at jeg er 
en god forsker, og at jeg har en fremtid i afdelingen, svarede hun.

Johan kiggede på hende og smilede.
– Men behøver du at vise en forskel? At der ikke er nogen for-

skel, er vel også et resultat.
– Der er da ikke noget ved at vise, at der ikke er nogen effekt af 

den behandling, vi giver musene. Jeg har jo sat en hypotese op, 
og den skulle jo gerne kunne påvises, ellers viser det jo bare, hvor 
dårlig jeg er som forsker til at opstille hypoteser. Det vil jeg ikke 
have. Jeg skal vise, at der er en forskel. Og skal artiklerne være 
opsigtsvækkende, må de vise noget overraskende. Ikke bare, at 
der ikke er nogen forskel.

– Jeg må jo bare prøve at bearbejde data, indtil de viser, det jeg 
vil have, tilføjede hun.

– Det burde vel også være muligt, hvis der er en reel forskel et 
eller andet sted, svarede han.

– Måske jeg kan finde en dygtig og alternativt tænkende stati-
stiker, der kan behandle data på en eller anden måde, så de viser 
en signifikant forskel. Man kan jo vise og gøre rigtig meget med 
resultateterne, hvis man kender de statistiske værktøjer, sagde 
hun.

– Ja, jeg er sikker på, at den rigtige statistiker kan vise nogen 
ting, vi andre ikke kan se.

– Det kan være, jeg lige skal vende problematikken med Jens 
også. Han har måske nogle forslag til, hvad jeg kan gøre med 
resultaterne eller forsøgene, fortsatte hun.
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– Det er også en mulighed. Han er trods alt din vejleder, så det 
er vel også en del af hans job og i hans interesse, at sikre, du får 
så gode resultater som muligt.

Da Sara lå i sengen, kunne hun ikke lade være med at lade tan-
kerne kredse om sine muligheder efter endt ph.d. Godt nok ville 
hun ikke få en karakter for sin afhandling, men den kunne jo 
både være OK eller helt ekstraordinær. Som hendes resultater så 
ud nu, kunne hun være sikker på at få sin afhandling og sin ph.d.-
grad, men den ville kun være OK. Det ville bestemt ikke være en 
afhandling, som skabte overskrifter, eller som nogen ville lægge 
mærke til. Så var det en afhandling, som tjente det ene formål at 
give hende en ph.d.-grad. Når det var sket, ville den blive sat på 
hylden og aldrig mere taget ned igen. De to artikler, hun skrev på 
nu, kunne nok blive antaget i et eller andet ubetydeligt tidsskrift, 
men det ville ingen læse eller lægge mærke til. Når hun bagefter 
skulle videre med sin karriere, ville det ikke gavne hende. Det 
ville være starten på en middelmådig karriere og gøre hendes 
muligheder for at få penge til sine projekter endnu sværere. En 
årelang kamp og masser af hårdt slid. Ville hun i det hele taget 
kunne få Jens til at ansætte sig i afdelingen, hvis hun blot var en 
gennemsnitlig forsker? Var han ikke kun interesseret i at have de 
bedste i sin afdeling? Hvis hun spurgte ham til råds nu om sine 
resultater, ville han se, at hun ikke var speciel dygtig, og hendes 
forskning ikke var i topklasse. Hun kunne mærke frustrationen 
strømme i kroppen. 

Sara skulle nok vise hele verden, at hun havde styr på sin 
forskning, og at hun nok skulle få sit professorat om nogle år. 
Hendes artikler skulle i de bedste tidsskrifter i verden. De skulle 
citeres flittigt af alle andre forskere. Hun ville have priser for sin 
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forskning og inviteres alle mulige steder hen som foredragshol-
der. Inden for hendes forskningsfelt skulle hun ville være den, alle 
spurgte til råds. Hun ville være den vigtigste danske forsker efter 
Niels Bohr. Det fortjente hun. En belønning for altid at arbejde 
hårdt og målrettet. Hele tiden stille høje krav til sig selv og sit 
arbejde. Alt det skulle ikke ødelægges af nogle dumme mus. Hun 
skulle nok finde en løsning, så hun kunne nå sine mål. 

Hun lagde sin nøgne krop ind til Johans. Hun havde så meget 
lyst til sex nu. Hendes hånd gled over hans behårede brystkas-
se, og hun mærkede hans vejrtrækning. Hånden gled mod hans 
mave og videre ned til hans skridt. Han var slap. Hun begyndte 
langsomt at kæle for ham, og hun mærkede hurtig en effekt af 
sin handling. Hun kravlede ind under hans dyne og begyndte at 
kysse ham fra brystet og nedefter.




