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De gode selvmordere Antonio Hill Hent PDF Det er januar, Barcelona er kold og regnfuld, og politiinspektør
Héctor Salgados teenagesøn er flyttet hjem til ham, efter Ruth, ekskonen, sporløst forsvandt et halvt år
tidligere. Salgados makker, Leire Castro, som egentlig er på barselsorlov, får af sin overordnede lov til i al
diskretion at efterforske sagen om den forsvundne Ruth.
Héctor Salgado bliver sat til at undersøge nogle mystiske selvmord begået af ansatte i et stort og succesfuldt
kosmetikfirma. Gaspar, økonomidirektør, dræber sin kone og sit lille barn og begår derpå selvmord. Det, der
udefra ligner hustruvold, kan vise sig at være noget helt andet.
Sara, direktionssekretær i det samme firma, falder ud foran metroen en sen aftentime. Det ligner selvmord,
men en mms-besked på hendes mobiltelefon skaber tvivl: GLEM DET IKKE og et foto af tre døde hunde
ophængt i et træ.
Det viser sig, at Sara og Gaspar sammen med seks kolleger har deltaget i et team building-kursus. Der er
foregået noget mystisk på dette kursus, og Salgado begynder at overveje om de seks overlevende har indgået
en tavshedspagt. En pagt, som Salgado må bryde…
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