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Havunger Helle Mogensen Hent PDF Forlaget skriver: Anne Lebæk har levet i selvvalgt eksil i København
og aldrig set sig tilbage, siden hun forlod sin vestjyske barndomsby Hvertsund. Det er femten år siden. Men
nu, hvor søsteren Margit ligger for døden, er hun tvunget til at flytte hjem. Og med hende følger tragedierne.
En tidlig efterårsmorgen skyller liget af en kvinde op på stranden. Hendes navn er Christel Birkenfeldt. Hun
var klient i Annes psykologpraksis, og alt tyder på, at hun er druknet ved en tragisk badeulykke eller et

selvmord. 

Men Anne tvivler. Det stemmer ikke med den Christel, hun kender fra terapisessionerne. Heller ikke med
årsagen til, at Christel overhovedet gik til psykolog: Hun led af thelassofobi – angst for vand! 

Anne ved, at hun er nødt til at finde sandheden. Selvom hun er martret af skyld over Christels mulige
selvmord, sin egen dugfriske skilsmisse og det komplicerede forhold hun har til sin mor. Og først alt for sent

går det op for Anne, at svarene gemmer sig i hendes egen fortid og fatale handlinger.

Helle Mogensen er uddannet journalist. 
Havunger er Helle Mogensens debutroman og første bind i en planlagt serie om den lettere introverte

psykolog Anne Lebæk.
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