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41/2  Пријатеља 

                         и будни баштенски патуљци 

О писцу: Јоахим Фридрих је познати немачки писац за децу и младе. 
Најпознатије су његове књиге о 4 ½ пријатеља. До сада их је написао чак 
деветнаест. Пише и трилере за младе.  

             Ова књига има веома необичан наслов. Одмах је пробудио моју 
знатижељу јер сам се питао каква је то ½ пријатеља. Убрзо сам сазнао ко 
се ,,крије“ иза тога.  

             Главни јунаци овог романа су четворо другара – Кале, Фридхелм, 
Ротквица и његова сестра близнакиња Штефи. Они су основали тајну 
детективску агенцију Kale&co чији је пети члан управо она половина 
пријатеља, а то је пас коме су дали име Лепотан. Тај пас изгледа веома 
неугледно, али се показало да је неустрашив, борбен и веома паметан. 

             Заплет романа почиње када се у њиховом комшилуку појавио један 
човек по имену Линке и његовас пас Хасо. Интересантно је то што је Хасо 
Лепотану био одавно познат и то у веома негативном смислу. Наиме, Лепотан  
уопште није имао добро мишљење о Хасу. Исто је стекао и о Линкеу и ту је 
био потпуно у праву. Испоставило се да је он криминалац који је кришом 
упадао у туђе куће, фотографисао вредан стари намештај и те фотографије 
слао власнику једне антикварнице са којим је био у договору. Када би се 
муштерији те антикварнице нешто од тога допало, они би то украли. Све ово 
је Лепотан успео да открије, иаоко су неки из дружине сумњали у њега. На 
прави траг их је навео помоћу баштенских патуљака који су стајали у 



дворишту у коме је он живео. Иако су то биле само керамичке фигуре, 
Лепотан их је доживљавао као пријатеље.  

               Књига је веома занимљива и узбудљива. Прочитао сам је у једном 
даху све време размишљајући шта ће се десити и да ли ће успети да 
раскринкају Линкеа. Када сам завршио читање, било ми је жао зато што је 
Лепотанов детективски дар остао неоткривен. Његови другари су само 
наслућивали да је он главни заслужни за откривање разбојника. Веома ми се 
допало што Лепотан није злопамтило јер је Хасу, и поред лоших ствари које 
је радио, све опростио и чак му обезбедио безбедан ,,улични псећи“ живот.  

              Препоручио бих ову књигу свим вршњацима, посебно онима који не 
воле превише да читају јер ће им ова књига сигурно држати пажњу. Само се 
надам да неће читати овај мој рад јер ће знати расплет. Иначе, ја сам своје 
примерке осталих делова о авантурама 4 ½ пријатеља већ резервисао у 
библиотеци! 


