Јоахим Фридрих

Будни баштенски патуљци

„Будни баштенски патуљци“ je по мени најдуховитија књига из серијала јер причу прича
пас Лепотан. Била су ми забавна његова схватања: на пример, пошту назива „зоолошки врт
за људе“, а фотоапарат је „мала, врло важна црна играчка“. Лепотан је она једна половина
пријатеља а остали су: Кале, Ротквица, Штефи и Фридхелм, Лепотанов омиљени
„хранитељ“. Овај пас је врло интелигентан и бори се за слободу своје врсте, јер не жели да
их људи понижавају. Има пола увета, нешто мало зуба и звижди кад се узбуди.
Фридхелм је буцмаст, весео и стално говори: „Еј, човече, еј!“ Много воли Лепотана али
мама му не дозвољава да га држи у стану па га чува у башти Калетових тетке и тече.
Нашао га је док се од свог јачег супарника крио иза контејнера.
Кале је шеф детективске агенције Кале & Со. Мало се прави важан и воли да буде главни.
Покушава да научи Лепотана свим триковима и пошто не успева сматра га глупим и то је
чест извор свађа између њега и Фридхелма.
Ротквица је најплашљивији у целој дружини. Надимак је добио јер је најнижи и презива се
Радемахер, што је игра речи на немачком. Највише се боји математике. Тата му је
професор, али боље учи са сестром Штефи. Њих двоје су веома различити иако су
близанци, али то је зато што су двојајчани. Док је Ротквица трапав, Штефи је спретна и
најбољи је ђак у одељењу. Ротквици је криво што је такав, али воли своју сестру која га
разуме и штити.
У овом наставку серијала није дружина тражила авантуру, већ их је Лепотан увукао у њу.
Упућивао их је на траг лопова, господина Линкеа, који је на крају ухваћен захваљујући
томе што је Лепотан жртвовао свог баштенског патуљка. Четвороножни детектив није био
само успешан у решавању случаја, него се помирио и са супарником Хасом кад је схватио
да он није био злобан него га је његов газда Линке злостављао. Хасо се понашао лоше јер
се бојао батина. На крају приче Лепотан му је помогао да се снађе сам на улици, јер је
његов газда заслужно завршио у затвору.
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