Назив дела: “4 1/2 пријатеља и наставница биологије“
Име и презиме писца: Јоахим Фридрих
Наслов рада: Тајна наставнице биологије

Свако се понекад запитао чиме се њихови наставници баве ван школе, да ли су удати
или ожењени, где и њихов пас Лепотан.
Главну реч у књизи води дечак Фридхелм, који је јако заљубљен у своју наставницу
биологије, госпођу Шулте- живе... Мислим да за такво истраживање нико не би имао
толико храбрости као Фридхелм, Кале, Штефи, Ротквица Штратман. Он је члан
детективске агенције Kale & Co (Kalle & Company) у којој је главни његов пријатељ Кале.
Они су приметили да се у последње време нешто чудно дешава у вези са њиховом
наставницом. Раније је у школу долазила у фармеркама и обичној мајци, довозила се
старим аутом или бициклом, а сада се облачи у скупа одела и хаљине, и вози скупоцени
спортски ауто.
У новинама су прочитали да се десила пљачка банке (у којој су учесници носили
перике) и помало сумњају на своју наставницу. У међувремену Фридхелм је, једном
приликом, видео једну жену на улици која је носила перику и приметио је да та жена јако
личи на госпођу Шулте-Штратман.
Њихов нови члан постаје (улични) пас кога су, с обзиром да је био прљав, неухрањен и
да му је фалио комадић десног уха, назвали - Лепотан!
Kale & Co су наставили истрагу, која их је довела до тога да морају да оду чак у други
град! Пратили су једног човека који се презива баш као и наставница, а презивао се
Шулте. Он је био један од оних баш богатих људи. Имао је велику кућу скупе аутомобиле,
а једном приликом су испред његове куће видели исти онај спортски ауто који је возила
госпођа Шулте-Штратман. Онда су залутали у некој шуми у потрази за ловачком колибом,
затим су је нашли и - БИЛИ СУ РАЗОТКРИВЕНИ! Госпођа Шулте-Штратман била је у
шоку. Да се нека деца толико мешају у њен живот! Инсистирала је да децу одведе кући, а
кад су стигли у Фридхелмов стан, тамо их је дочекала његова мама, пребледела од бриге.
Наставница је одлучила да објасни целу ствар. Признала је да је објавила оглас у
новинама како би нашла себи мужа, носила је перику да је неко од наставника из школе не
би препознао, као на пример Лепи Герд. Господин Шулте јој је брат и он је тај који јој је
поклонио ауто, а сређивала се да би је неки мушкарац приметио. На крају је агенцији Kale

& Co било жао што су забадали нос у туђи живот, али им је ипак, на неки начин, било
драго јер су доживели једну сјајну авантуру.
Веома ми је занимљиво то што је велика инспирација писцу Јоахиму Фридриху била
књига немачког писца за децу, Михаила Ендеа „Момо“. Такође, дивим се писцу на који
начин је написао књигу јер је јако занимљива и сваком детету би се допала.
Понекад и није пристојно бавити се туђим животима, али ако нам је стало до неке
особе и није тако лоше бити радознао и некад мало преиспитати чиме се то она бави и да
ли је то добро по њу.
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