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Vlado Preben Lund Hent PDF I over 30 år har Vlado kørt de danske veje tyndt i patruljevognen eller på sin
store motorcykel for at holde et vågent øje med bilister, cyklister og alle de andre. Han har set det meste, men
kan stadigt forbløffes over, hvor ubetænksomt nogle bærer sig ad, når de færdes i trafikken. Han har med
bekymring bemærket, hvordan egoisme og rethaverisk adfærd mere og mere præger vores måde at omgås
hinanden på. For Vlado har det aldrig været et mål i sig selv at give så mange og så store bøder som muligt.
Dialogen er at foretrække frem for sanktioner, mener han. Han har set mennesker blive dræbt og kvæstet på
vejene, og han ved bedre end nogen, hvor stor sorg spritbilister og andre hensynsløse trafikanter kan være

årsag til.

Ud over en lang række episoder fra Vlados arbejde i færdselspolitiet indeholder bogen den
bemærkelsesværdige fortælling om drengen, der voksede op i en lille kroatisk by og endte som Danmarks
mest populære færdselsbetjent. En bog for alle, der elsker at følge med i politiets arbejde og en true crime-

historie.
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