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Јоахим Фридрих рођен је 11. августа 1953. године у Оберхаузену, у Немачкој. 

Његове остале књиге су: „Тhe Case of the Stinky Sock“, „Таngo de Laura“, „El Circulo 

Roto/the Broken Circle“, „Amanda-X“, „1.FC Streuselkuchen“ и остали делови „4 ½ 

пријатеља“. 

Књига се састоји из 8 поглавља. 

Циљ ове приче је да нам покаже да се не треба мешати у туђа посла － не треба 

забадати нос тамо где му није место. 

Ликови су: Ротквица, Фридхелм, Кале, Штефи, нови домар, господин Вертер, 

госпођа Шулте-Штратман, пас Лепотан, Лепи Герд, Биг Зиги, домарова мајка, 

Фридхелмова мајка и полицајац. 

Екипа од четворо другара и њихов пас Лепотан крећу у потрагу за изгубљеном 

пудријером ,,лепе” наставнице биологије. У томе не успевају, међутим, њихов нови 

домар очигледно успева и на томе му је госпођа Шулте-Штратман изузетно захвална. 

Авантуре наше дружине су такве да се упетљавају у све веће и веће проблеме. Може се 

рећи да се закопавају у ризницу незгода.  
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После претпоставки да је домар криминалац, пљачкаш, испало је да је он само 

желео  да заради нешто више пара за бригу о својој мајци. Зар им није било довољно то 

што их је домар избавио из канџи наставнице биологије? Не, није, чак су помислили да 

је домар украо пудријеру! 

Највише ми се свидео драматични упад у женску свлачионицу. Тај део књиге ми је 

био изузетно смешан, али и симпатичан － замислите само дечака који улеће у женску 

свлачионицу и практично вам ускочи под туш! 

Илустрација које прате приповедање има доста, али по мом мишљењу, неке су 

мало језиве, подсећају на ликове из филма ,,Анабел”. Оно што је свим илустарацијама 

заједничко, а уједно и необично и упечатљиво су очи. Када пажљиво погледате сваку 

илустрацију, као да у очима сваког нацртаног лика можете да прочитате исту народну 

пословицу －у страху су велике очи.  

Чудно ми је то што приповедач често користи глагол ,,продерао се” 

уместо ,,продрао се”. 

Књига није могла бити краћа, напротив － могла је бити дужа. 

Не да бих је само препоручила, већ бих људе и замолила да је прочитају, посебно 

бих је препоручила деци од 9 до 13 година.  

Поука би била дa иако су твоје намере најбоље, некада можеш повредити друге око 

себе скроз несвесно, а јако, тако да пре него што нешто урадиш, добро размисли о 

томе! 
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