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Park Station Lise Muusmann Hent PDF Forlaget skriver: George Hanson, entreprenør af afroamerikansk
oprindelse, bor på Manhattan. En morgen falder han om i sit køkken af hjertestop, men bliver reddet tilbage
til livet af sin husholderske Sofie. De få minutter, hvor han dør, oplever han at være hos de underjordiske,
hvor han møder den tidligere sanger Beth Jones, der netop er omkommet i en trafikulykke på gaden, Central

Park West, lige ud for huset, hvor George bor. Han bliver så fascineret af hende, at han sætter sig for at
opsøge hendes tidligere omgivelser og liv for at lære hende bedre at kende. George tager ofte ned til den
nedlagte station, der ligger lige under huset, hvor han bor. Stationen hedder Park Station, og den huser en

række hjemløse, der har svært ved at klare tilværelsen oppe i gadeplan i New York. Efterhånden dør en række
af de hjemløse, og det ser ud til at være på grund af overdoser. På Park Station møder George den hjemløse
Eliza Done, der har levet i en årrække på gaden i New York. Hun er sammen med andre hjemløse endt nede
på den nedlagte station. George får varme følelser for fighteren Eliza, der indfører ham i overlevelsesreglerne
for de hjemløse. Mødet med den afdøde sanger Beth Jones afføder også mødet med mafiaen i New York. Det

viser sig, at hun har været dybt involveret med de øverste ledere i mafiaen. George får god hjælp af de
hjemløse, der holder til på den nedlagte Park Station, i sin kamp mod mafiaen. George kommer i forbindelse

med vicepolitikommissær Ben Jackson, der bliver sat på opgaven med hensyn til de døde hjemløse og
mafiaens kriminelle handlinger. George opsøger en clairvoyant kvinde, der også hedder Beth Jones. Hun
bliver en brik i spillet om at opklare de mange mord. George har ikke de bedste erfaringer med journalister,
men han kan ikke stå for den lange rapkæftede blonde journalist ved The New York Times, Barbara Lang, der
får færten af en god historie, da nyheden om den nedlagte station Park Station og de mange hjemløse når frem
til medierne. Det viser sig, at de hjemløse er jaget vildt, og at mafiaen er ude efter dem.Historien om George
Hanson udvikler sig hurtigt til en spændende mafiathriller, der foregår i ydmyge og uvante omgivelser.

 

Forlaget skriver: George Hanson, entreprenør af afroamerikansk
oprindelse, bor på Manhattan. En morgen falder han om i sit køkken
af hjertestop, men bliver reddet tilbage til livet af sin husholderske
Sofie. De få minutter, hvor han dør, oplever han at være hos de

underjordiske, hvor han møder den tidligere sanger Beth Jones, der
netop er omkommet i en trafikulykke på gaden, Central Park West,
lige ud for huset, hvor George bor. Han bliver så fascineret af hende,
at han sætter sig for at opsøge hendes tidligere omgivelser og liv for
at lære hende bedre at kende. George tager ofte ned til den nedlagte
station, der ligger lige under huset, hvor han bor. Stationen hedder
Park Station, og den huser en række hjemløse, der har svært ved at
klare tilværelsen oppe i gadeplan i New York. Efterhånden dør en

række af de hjemløse, og det ser ud til at være på grund af overdoser.
På Park Station møder George den hjemløse Eliza Done, der har

levet i en årrække på gaden i New York. Hun er sammen med andre
hjemløse endt nede på den nedlagte station. George får varme

følelser for fighteren Eliza, der indfører ham i overlevelsesreglerne
for de hjemløse. Mødet med den afdøde sanger Beth Jones afføder
også mødet med mafiaen i New York. Det viser sig, at hun har været
dybt involveret med de øverste ledere i mafiaen. George får god
hjælp af de hjemløse, der holder til på den nedlagte Park Station, i

sin kamp mod mafiaen. George kommer i forbindelse med
vicepolitikommissær Ben Jackson, der bliver sat på opgaven med



hensyn til de døde hjemløse og mafiaens kriminelle handlinger.
George opsøger en clairvoyant kvinde, der også hedder Beth Jones.
Hun bliver en brik i spillet om at opklare de mange mord. George
har ikke de bedste erfaringer med journalister, men han kan ikke stå
for den lange rapkæftede blonde journalist ved The New York Times,
Barbara Lang, der får færten af en god historie, da nyheden om den
nedlagte station Park Station og de mange hjemløse når frem til

medierne. Det viser sig, at de hjemløse er jaget vildt, og at mafiaen
er ude efter dem.Historien om George Hanson udvikler sig hurtigt til

en spændende mafiathriller, der foregår i ydmyge og uvante
omgivelser.
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