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Прочитала сам први део серијала „Четири и по пријатеља“ у коме је 
главни јунак дечак кога зову Ротквица. Он је усамљен, нема другаре и 
тешко се уклапа у друштво. Има сестру Штефи, која заједно са Калетом 
и Фридхелмом чини детективску дружину Kalle&Co. Они заједно решавају 
мистерије, а вођа екипе је Кале. 

Ротквица се боље осећа у друштву млађе деце и чува Бастија, бебу 
својих комшија. Једном приликом, док га је шетао у колицима, налетео 
је на пећину у којој је пронашао плишаног меду и лутку. У пећини је 
била и мапа закопаног блага. Ротквица је испричао сестри о необичном 
открићу, а она је о томе обавестила своје пријатеље. Били су радознали, 
позвали су Ротквицу да им покаже мапу и онда су га примили у дружину 
да би заједно трагали за благом. Било их је четворо плус једна беба која 
је она половина у називу романа. Јунаци су пролазили кроз разне 
пустоловине, неизвесне, смешне, узбудљиве...  

Иако су пронашли један златник, испоставило се на крају да је 
Ротквица измислио део приче - меда и лутка су били стварни и дали му 
идеју да сам направи мапу како би стекао пријатеље и дружио се са 
вршњацима. Када су остали то сазнали, прво су се наљутили, а онда 
прихватили Роктквицу као другара. Схватили су да је веома паметан кад 
је умео да направи такву мапу и да све тако лепо измисли.  

Више о расплету догађаја у књизи сазнаћете ако је прочитате. 
Овај роман је диван и допао ми се јер говори како треба да верујемо 

у себе и како је пријатељство веома важна ствар у животу сваког од нас. 
Док сам читала, сетила сам се другарице из вртића која је била повучена 
и на коју друга деца нису обраћала пажњу. Хтела сам да јој помогнем, 
па сам показала другима да је она добра и осећајна и након месец дана 
имала је много другара.  

Препоручујем свој деци ову књигу зато што из ње могу да науче 
како да буду детективи и како да препознају усамљено дете попут 
Ротквице и помогну му.  

Ближи се распуст и ето прилике да се дружите и са добром књигом. 
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„Четири и по пријатеља“, Јоахим Фридрих 
Ротквица смишља мапу
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