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4 ½ пријатеља и загонетни случај са наставницима, Јоахим Фридрих

Калетова дружина у новој авантури

Све што је урнебесно и мирише на дечје враголије и авантуре, заголица моју
радозналост и пробуди сва моја чула. Баш таква је ова књига коју сам читала са
отвореним устима и појела као укусан оброк, исто онако како је Лепотан смазао
сочну кобасицу у занимљивом заплету приче.
Много тога у овој причи личи на узбудљиве детективске романе за одрасле. То су
они романи који почињу са „Не помаже ти да знаш како, не вреди ти да схватиш
зашто и није ти довољно да откријеш ко...он је увек корак испред“. Дружина
Калетове „Каlе&Со“ детективске агенције је заиста корак испред своје
генерације. Они су школске дане обогатили играјући улоге детектива. Кале,
Ротквица, Штефи, Фридхелм и његов верни пас Лепотан чине мудру, храбру и
сложну дружину која увек налази случај који треба решити или мистерију коју
треба одгонетнути. У овој причи то је случај наглог разбољевања наставника, на
екскурзији њиховог разреда, у старом замку на Рајни.
Када су позеленели и од стомачних тегоба се, на чудан начин, разболели
нарцисоидни наставник математике Лепи Герд, наставница музичког, са којом се
певање претвара у ноћну мору, и директор, Кале је све време био опседнут
идејом да их је отровала тајанствена личност. Глава му је брујала од
размишљања да ли је мотив љубомора колега или нешто друго. Да би то открио,
упушта се, са својим сарадницима, у тајни поход у кухињу, где би отров требало
да буде. Пас их, наравно, прати, али се све запетљава када, омамљен
кобасицама, почиње да лаје. Тада сви бивају откривени, а разредни, Биг Зиги,
шири него дужи, још једном кипи, као експрес лонац, када види Калета као вођу у
лошем подухвату. Изгладнели пас је био спасоносно решење и, као и увек, Кале
је извукао живу главу.
Десет златних правила води Калета и другаре кроз догодовштине, а мени је
најузбудљивије и омиљено правило „Остани хладан и када постане вруће!“.
Многе ситуације указују на то колико је Кале домишљат, убедљив и спретан, и
колико га красе особине правог детектива, са истанчаним истинктом. Иако не
подноси своју сестру Никол и замишља је са вештичјом брадавицом, он јој
помаже да се испетља из неугодне ситуације када је ухвате да се љуби са Мајком,
студентом из места, у кога је лудо заљубљена. Необичан обрт у односима са
сестром говори о Калету као о дечаку који није злопамтило.
Када је разредном већ било доста болесних стомака, љубавних јада и гладних
паса, ситуација се разрешила захваљујући нашој веселој дружини. Кале и другари
су открили баштована који се све време мотао око замка, са боцом недовољно
одлежале и, због тога, отровне ракије. Када су пресрели и, на препад, спречили
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разредног и наставницу биологије да попију ракију, све се открило, у стилу
Шерлока Холмса, и ко је кривац и како су се догађаји одвијали. Детективска
дружина је запетљан случај решила и спасла наставнике од болести, што је
допринело срећном завршетку ове дубоко живописне и узбудљиве приче.
Ова књига ми је помогла да сазнам како изгледа право пријатељство, јер су прави
пријатељи данас реткост. Такође ми је омогућила да спознам зашто је ђачко доба
лепо – јер је на ђачким излетима прегршт чаробних догађаја, као витешка забава,
која даје овом дечјем ремек делу сценарио за прави филм. И на крају сам
открила колико је велики дар бити мудар, јер мудрост нас води да чинимо добра
дела и да увек будемо на висини задатка. Ово је роман коме ћу, сигурна сам,
пожелети још неки пут да се вратим.
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