Назив дела:

4 ! пријатеља

Име и презиме писца: Фридрих Јоаким
Наслов рада: 4

Књигу „ !

! пријатеља

пријатеља“ написао је немачки писац за децу Јоахим Фридрих.

Књига се ради о четири пријатеља и једној беби који су пошли у потрагу за благом. Главни лик
књиге зове се Карстен. У почетку није имао много пријатеља, али касније су га примили у
детективску агенцију у којој је била и његова сестра. Вођа агенције је био њихов пријатељ Кале.
Карстена су сви другари звали Ротквица. У агенцију су га примили само зато што је пронашао
мапу у пећини када је чувао комшиницину бебу Бастија. Тако су Ротквица, Кале, Стефи, Фридхелм
и Басти пошли у потрагу за благом. На разне начине су покушавали да открију где се налази благо.
Испитивали су одрасле нешто о том крају, на пример како се некада тамо живело. То су их
испитивали зато што су претпоставили да је неко ко је пре живео у тој улици закопао благо.
Напокон су схватили да је благо сакривено у дворишту комшинице Дубе. Ротквица и Стефи
уопште нису волели своју комшиницу. Али нико није желео да одустане , наставили су да се труде,
морали су што пре да пронађу благо, јер су Карстенови и Стефијеви баба и деда све сазнали и дали
су им рок три дана да пронађу благо .
Шта све нису урадили да би мисија била успешно обављена. Наједном су дошивели велико
разочарење. Карстен је признао својим пријатељима и сестри да је целу причу о благу измислио да
би га примили у њихову дружину. Тада су се сви наљутили на њега, као и он на њих зато што га
никада нису поштовали. Убрзо су се помирили и схватили колико је у ствари била забавна
авантура.
Овај роман ми се јако допао зато што је пун авантура.Уживала сам док сам га читала. Чак и у
лошим ситуацијама може се пронаћи неки леп догађај.
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