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Јућ Читајући роман „Тајна жутог балона”, схватила сам да лето можемо провести без
икаквог путовања,а да га ипак запамтимо за цео живот.
Радња романа почиње оног тренутка када главна јунакиња Доминка очајава јер није
отишла на неко путовање,а сви њени пријатељи су већ одаво отпутовали. Нема пријатеља са
којем ће поделити своја осећања.
Једног дана, док је на тераси седела и очајавала, стигао је један јарко жути балон
заједно са поруком. Поруку јој је написала извесна девојчица Елена која је била једнако
тужна због недостатка пријатеља. Доминки се на први поглед учинило да је Елена права
другарица за њу, али јој се расположење променило кад је схватила да нема адресе.
Кроз скоро цео роман Доминка покушава да нађе тајанствену девочицу заједно са својим
братом Мишелом. Међутим упознају једног старијег сликара кога је Доминка назвала Деда
Кличица. Затим сазнају да сликар познаје девојчицу по имену Елена. Нажалост, он им каже да
је хрома и да би јако волела да има пријатеље.
Захваљујући упорности успели су да пронађу њену кућу, али врата им је отворила
собарица која им је рекла да је Елена тренутно у болници, али да се успешно опоравља.
Доминка је била баш срећна јер је нашла другарицу за којом је напорно трагала. После
Елениног опоравка , оне су постале баш добре другарице, а Елена је направила своје прве
кораке.
Читајући роман, преплавиле су ме емоције. Била сам јако тужна зато што је Елена била
хрома, али сам се опет озарила јер ју је Доминка прихватила на прави начин.
Доминка је јако упорна, амбициозна и добра другарица. Такође ми се свидела љубав
између брата и сестре. Имам осећај да их је ова авантура још више зближила.
У овом роману приказана је права вредност пријатељства и његова снага, које ће
трајати, надам се, цео живот.
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