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Politihunden Kirsten Ahlburg Hent PDF Forlaget skriver: Laust er politimand. Han bor i Randers sammen
med sin politihund Qato.

Laust får Qato, da han er en hvalp på 8 uger. Qato er stærk og fuld af liv. Laust skal have en dygtig hund. Den
skal lære mange ting for at blive en dygtig politihund.

Laust træner 1- 2 timer hver dag med Qato. Som politiund skal han lære at give hals, og han skal lære at søge.
Qato skal ikke finde pinde og bolde. Han skal finde blod, hår og måske også en pistol.

Efter et års træning skal Qato til prøve. Han skal bestå flere prøver for at blive politihund, blandt andet skal
han fange en tyv. Han består prøverne med næsten maksimum point.

Qato er nu en rigtig politihund og han er med til at fange en indbrudstyv og arrastere et par slagsbrødre..
Målgruppe: Let at læse. Fra 8 år
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