Назив дела:

4 ½ пријатеља и тајна седмог краставца

Име и презиме писца: Јоахим Фридрих
Наслов рада: Салата од краставца за 4 ½ пријатеља
Четири најбоља пријатеља Ротквица, Штефи, Фридхелм, Кале и њихов весели
пратилац пас Лепотан, имају своју детективску агенцију „Кале & Ко“. Књига „4 ½
пријатеља и тајна седмог краставца“ једна је у низу авантура ове детективске дружине.
У овој пустоловини истраживаће чудне и необјашњиве догађаје у баштенској колонији
„Баштењак“ и борити се за њено очување.
Питате се шта је ту чудно и необјашњиво? Једног дана једном од баштована нестале
су јагоде, да би се следећег дана на истом месту у башти појавила божанствена
мармелада од јагода. Неки мистериозни баштован, ноћу ради у башти, коси, сади и бере
воће и поврће, да би их наредних дана вратио у облику мармелада и варива. Из дана у
дан дешавају се све чуднији догађаји и ремете ову малу, иначе тиху и спокојну,
заједницу баштована. Поред нестанака воћа и поврћа у башти, град жели баштованима
одузети баште и преселити их на друго место. На страну баштована стала је ова мала
дружина детектива. После много авантура и неприлика, коначно ће открити ко је тај
мистериозни баштован и уз његову помоћ убедити градску скупштину да баштованима не
одузимају баште, јер су оне драгоцене за град.
Њихови успони и падови су ме навели да маштам шта ће следеће урадити и како ће се
понети у одређеној ситуацији. Најтајанственији део ове књиге односи се на
мистериозног баштована. Кроз целу причу сам се питао ко је он и зашто то ради.
Расплет је био узбудљив, неочекиван и потпуно супротан од онога што сам очекивао.
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Свим мојим друговима бих препоручио да прочитају ову, или било коју другу књигу о
овој невероватној дружини.

Име и презиме: Марко Гарчевић V 4
Основна школа: „Веселин Маслеша“
Наставник: Слађана Костић
Број телефона: 064-57-47-819 markidjonac@gmail.com

