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Четири ½  пријатеља 

                                                                 Јоахим Фридрих 

         Занимљив наслов. Није ни четири, није ни пет. Као станица у књизи Хари 

Потер,  девет и ¾. Наслов указује на нешто необично, а мени се свиђају необичне књиге.   

Можемо га прочитати на два начина. Четири ½ пријатеља, а математичари би 

прочитали, четири цела и једна половина пријатеља. На два начина схватити наслов!  

Хајде да заронимо у књигу. 

    Главни лик је Ротквица. Сусреће се са Калетом, другом своје сестре Штефи, који је 

дошао код њих да решавају детективске игрице. Имају агенцију која се зове Кале и ко. 

Роткивица је желео да постане део екипе.  

Док је Ротквица чувао свог малог комшију Бастија, који је онај пола, наишао је на 

мапу блага, плишаног меду, лутку и новчић. Показао је детективима. То је био његов упис 

у групу.  

Случај је покренут, почела је припрема.  

Прво су обележили место у шуми, пратећи мапу. Нису нашли благо. Наравно, никад 

не треба одустати, наставили су. Главу горе, као у спорту, животу. 

На мапи је био још један знак за скривено благо, требало га је наћи. Мапа је била 

стара 50 година, те су им били потребни подаци ко је ту живео пре 50 година.  

Отишли су до општине и сазнали да је ту некада живела породица Радемахер, бака и 

дека Ротквице и Штефи. Нешто је ту сумњиво. 
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Код баке и деке увек има неких тајни. Наводно су се преселили да би њихов син имао 

више пријатеља.  

Пошто су се све коцкице склопиле, открили су да је место на мапи у дворишту 

госпође Дубе, која није баш наклоњена деци.  

Почели су припреме. Прво су узели алат за откопавање блага и кренули су полако. 

Изгледало је као прави детектвски случај, права група професионалаца.  

Повели су Бастија, хтели су да поведу и пса. Желећи да позајме пса, мало су се 

спетљали и узели кокошку. Па ко још краде кокошке? Само су Петсон и Финдус имали 

веселе епизоде са кокошкама.  

 Уовом роману детективи су украли коку носиљу, Берту. 

Фармер их је појурио и зауставио. Мислио је да им је госпођа Дуба мама, па је њу 

напао.   

Како се радња даље дешавала? Дошао је тата Ротквице и Штефи, казао им је да је он 

закопавао те играчке кад је био мали. 

Дакле, Ротквица је наместио целу игру да би био део групе.  

Да ли га треба осуђивати? Не, никако, сви волимо да се дружимо и да смо део неке 

групе. 

Касније, Ротквица је причао са мамом која му је казала да је она све знала о тати и 

скривеним луткицама. Како? Па као што каже писац, маме све знају о својим мужевима и 

мушкој деци. 

Једна од поука ове књиге, поред оне да је свакоме потребно друштво је да маме све 

знају. 
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