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Kayo - Strømerens bedste ven Poul Erik Sørensen Hent PDF Den 21. august 2009 mistede politiassistent og
hundefører Poul Erik Sørensen under dramatiske omstændigheder sin trofaste makker, tjenestehunden Kayo.
Under en patrulje stødte de tilfældigt på tre desperate litauiske bankrøvere på flugt fra et røveri i det nordlige
Aarhus. Den ene røver rettede en pistol direkte mod Poul Erik Sørensen, før de alle stak af. Kayo blev sendt

efter dem, men blev skudt af en af røverne og var dræbt på stedet.

Historien starter den dag, Kayo ankommer til hjemmet i Østjylland, og optræningen af en af Danmarks
dygtigste politihunde går i gang. Vi kommer tæt på den intensive træning og de mange prøver, som en
tjenestehund skal klare for at blive en del af politiberedskabet. Beskrivelsen af det tætte og fascinerende

samarbejde mellem en politimand og hans hund bringer læseren tæt på politiets jagt på forbrydere i Danmark
inden for mord, voldtægter og anden kriminalitet. Bogen giver også et interessant indblik i, hvad udviklingen
i kriminaliteten i Danmark, herunder den øgede terrortrussel, og nye efterforskningsmetoder har betydet for

optræningen af politihunde.
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