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«En Ted McKay estava a punt d’engegar-se un tret a la templa quan el 

timbre de casa seva va començar a sonar amb insistència».

En Ted és ric i té una família perfecta, una esposa i dues fi lles adora-
bles. Ningú no podria imaginar el motiu que l’ha portat a prendre la 
dràstica decisió de treure’s la vida.
 Quan sent el timbre una vegada i una altra, la seva primera reacció 
és ignorar-lo i prémer el gallet. Però llavors descobreix una nota ama-
gada entre les seves coses; una nota amb la seva cal·ligrafi a que no 
recorda haver escrit: «Obre la porta. És la teva última sortida». A l’altre 
costat de la porta hi troba un desconegut anomenat Lynch, que no 
només sap el que en Ted està a punt de fer, sinó que li fa una propos-
ta difícil de refusar: un pla per evitar que la seva família sofreixi 
davant les conseqüències devastadores d’un suïcidi.
 En Ted ho accepta sense imaginar que la nota de l’escriptori i 
l’oferta d’en Lynch amb prou feines són el començament d’un joc 
macabre de manipulacions. Algú ha sembrat un camí de molles de 
pa que en Ted anirà recollint. Algú que el coneix millor que ningú, 
que el farà dubtar de les seves pròpies motivacions i de les intencions 
de les persones que l’envolten.

Qui mou els fils des de les ombres?
De vegades només podem confiar en nosaltres mateixos.
I, en ocasions, ni tan sols això.

FEDERICO AXAT (Buenos Aires, 1975) 
és enginyer de professió, però el seu interès 
i vocació l’han portat a dedicar-se també a 
l’escriptura. La seva obra es caracteritza per altes 
dosis de suspens, girs narratius sorprenents 
i uns fi nals sempre inesperats. És autor de 
Benjamin (2010) i El pantano de las mariposas 
(Destino, 2013). L’última sortida és la seva 
novel·la més recent, a més de ser la primera de 
l’autor que es publica en català, i ha despertat 
tal entusiasme que, abans de la seva publicació, 
ja són 26 les editorials de tot el món que n’han 
adquirit els drets de traducció.

www.federicoaxat.com
 facebook.com/federicoaxatesc ritor
 @FedericoAxat
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