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         Књигу ,,4 ½ пријатеља и крик из зборнице“ написао је Јоахим Фридрих. Приказан 
нам је низ узбудљивих доживљаја школских другара који су основали детективску 
агенцију ,,Кале&Co“. Они истражују необична дешавања у школи. Фритхелм је дечак који 
препричава све те доживљаје, уз њега су Кале и његова сестра Штефи, као и Ротквица и 
сестра близнакиња.
         Доласком новог домара Педела у школу, одједном је све постало чудно. Чују се језиви 
крици из виле у којој је домар живео, вриштање из зборнице, нестаје пудријера наставнице 
биологије, госпође Шулте Штрајтман, и све то je довело до тога да су мали детективи 
потражили помоћ свог ,,колеге“ полицајца, господина Штекера. Овом господину била jе 
смешна и досадна та њихова маштарија, али Кале, као главни представник агенције, није 
одустајао. Чак му је дао и број телефона да размене мишљења о случају. Штефи је потајно 
заљубљена у домара Педела, много млађег и лепшег од претходног домара који је био 
баксуз. Фридхелм  је сањарио о наставници биологије која је за њега прелепа. Када би 
имао девојку, волео би да је као она. Лепотан је њихов пас који је својим лајањем и 
утрчавањем у вилу и зборницу направио праву пометњу, јер је сваки пут бурно реаговао на 
чудне крике.  
     Друштво је већ смислило како је дошло до отмице у вили, видели су чудовиште које 
вришти и домара Педела као насилника који нешто крије. Домар је најгоре прошао. 
Оптужен је за крађу пудријере, скривање чудног створења, да је напао наставницу у  
туш-кабини и на крају је остао без посла. До свега тога је дошло само зато што је он у 
вили чувао неколико мачака које му је мајка оставила док је била у болници. По уговору, 
он није смео да држи животиње у стану, па их је крио од деце, али оне су испуштале крике 
који су изазвали сумњу. Дечја машта и ,,детективски инстикт“ направили су општи хаос. 
      Свака лаж је лоша и са собом доноси много погрешних ствари. Ова књига показује да 
је боље рећи истину каква год да је, јер се увек нађе  решење. Наша машта може да 
направи свашта! 
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