Назив дела: Четири и по пријатеља
Име и презиме писцa: Јоахим Фридрих

Роман ,,Четири и по пријатеља” je први роман у серијалу криминалистичних романа Јоахима
Фридриха. Роман прати yзбудљиве и веома смешне догодовштине дечије детективске агенције
Kale&Co.
Картен, звани Ротквица, главни је лик романа. Он је низак дечак који није баш друштвен.
Једини пријатељ му је Басти коме је беби-ситер. Има сестру близнакињу Штефи која је много
крупнија и виша од њега, као и свакодневног госта Кала са којим се не слаже баш најбоље.
Једног дана, док је шетао Бастија шумом, открио је пећину где је нашао лутку, меду и мапу
са благом. Након тога Кале, Штефи, Басти, њихов друг Фридхелм и Ротквица крећу у необичну
потрагу за благом. На крају романа испоставља да је лутку и плишаног меду у пећини оставио
Картенов тата, док је још био дечак, јер му више нису били потребни пошто је успео да победи
своју усамљеност и стекне пријатеље. Чудна игра судбине везана за татине успомене из детињства
обележеног самоћом, покренула је низ догађаја који постају много више од авантуре и
представљају причу о проналажењу правих пријатеља. Како истрага напредује, они се међусобно
све више зближавају. Били су ми занимљиви и смешни њихови покушаји и луцкасте идеје да дођу
до блага. Понекад ми се чинило да сам и ја део те екипе. Било ми је симпатично како су Ротквица
и Фридхелм помислили да могу узети кокошку уместо пса да нањуши ,,благо”, али наравно да им
није успело.
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Радња романа је веома маштовита и узбудљива, па је у мени побудила неизвесност, смех и
жељу за авантуром. Обрадовала сам се када сам схватила да је ово сам прва књига у овом серијалу
и да ме у наредним деловима чека још занимљивих прича ове дружине.
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