Назив дела: 4 ½ пријатеља
Име и презиме писца: Јоахим Фридрих
Наслов рада: 4 ½ пријатеља
Роман за децу 4 ½ пријатеља је први у низу веома интересантних књига
које, свака за себе, доносе неку нову авантуру. Роман ће вас повести на
незаборавно путовање кроз дечије авантуре, подстакнуто једноставним разлозима
- дечијом маштом и жељом за истраживањем.
На самом почетку, дечак Карстен, са симпатичним надимком Ротквица, упознаје
нас са свакодневним дешавањима у њиховом дому у предграђу и са својом
породицом - родитељима и сестром Штефи, са школским другом Калетом, са
госпођом Дубе, дечаком Бастијем.
У жељи да сакрије на који начин зарађује џепарац, Ротквица одлази у шетњу са
Бастијем у шуму у близини куће. Случајно откриће пећине и старих играчака, било
је довољно да покрене дечију машту и да пробуди детективски дух.
,,Превара“ је учињена, дружина окупљена - ИСТРАГА МОЖЕ ДА ПОЧНЕ!
Следи низ занимљивих , веселих и напетих догађаја.
Читајући роман, сазнаћете како је дружина добила име, како је проналазак
једног новчића био довољан да се заборави на разочарење због празне пећине и
узбуђење малих детектива доведе до усијања. Сазнаћете како су читајући мапу избледели папир са исцртаним симболима, стигли до баште комшинице Дубе и
како их је посета Градској кући довела до новог, изненађујућег и неочекиваног
трага! Схватићете шта је то ,,лаж из нужде“ и на шта су све чланови детективске
агенције KALE&CO спремни.
Можда, најлепше од свега, је то што ћете добити потврду да су све маме и тате
овог
418 света биле , баш као и ми, деца и да су имали своје тајне и омиљене играчке.
Можда вам то сазнање помогне када се нађете у некој невољи и када не буде
лоше да их подсетите на то.
Прочитајте књигу. Можда ће у вама пробудити детектива! Можда ћете, када
следећи пут уђете у бакину оставу да кришом узмете слаткиш и када видите
пожутели папир на полици, пожелети да нацртате мапу и са својим друговима
кренете у незаборавну авантуру.

Име и презиме: Марко Симић
Разред: 5/1
Основна школа: ОШ „Исидора Секулић“
Наставник: Ивана Лазаревић
Број телефона: 065 227 21 93
Мejл адреса:magicbrster@gmail.com

