Никол Лезије
ТАЈНА ЖУТОГ БАЛОНА

Књига „Тајна жутог балона“ је дирљива прича о упорности, одлучности и
пријатељству. Радња романа почиње првог дана школског распуста. Доминика се досађује
на тераси и жали себе јер је чека дуго лето које ће провести у граду. У том тренутку јој
долети огроман жут балон. Она покушава да га ухвати, али јој балон час бежи, час се
враћа и кад га Доминика га на крају ухвати, он јој пукне у руци. Остало јој је само писмо
које је плавом траком за косу било привезано за балон. Прочитала га је и схватила да у
њеном граду живи девојчица Елена која је врло усамљена, али у писму није написала своју
адресу. Доминика је одмах отрчала и све испричала свом старијем брату. И тако, брат и
сестра почињу потрагу за Еленом.
Доминика има десет година, смеђу косу, пуначка је, воли да шије и везе, да се игра
са луткама, меси колаче и прави сладолед. Њен брат Мишел има тринаест година, мршав
је, плав и тих. Доминика обожава свог старијег брата који често нема времена за њу због
тога што много чита разне научне књиге или криминалне романе, а то је све њој много
досадно. Али, баш та Мишелова љубав према кримићима и детективу Самјуелу Лепоухом
је брату и сестри помогла да пронађу Елену.
Од свих ликова у роману највише ми се свиђа Мишел, иако он много воли да учи, а
ја не баш колико он. Али, мислим да обојица подједнако волимо да читамо. Мада, ја у
својој фиоци никад не бих чувао никакве бубе, нити бих о њима бринуо. Радије бих
изабрао неког другог кућног љубимца.
Мишел је замислио шта би његов јунак Самјуел Лепоухи урадио кад би био у
сличној ситуацији и тако је потрага за Еленом почела од траке за косу која може да се купи
само у одређеним радњама. Одатле их је пут водио до тезге са бесплатним кексима и на
крају до парка са дворцем. Тамо су упознали деда-Кичицу. То је стари сликар којег је
Доминика много заволела, а и ја бих волео да сретнем неког таквог у стварном животу.
Деда-Кичица стално слика дрвеће и рекао је брату и сестри да Елена долази у парк увек из
правца споредног улаза, на шта је детектив Мишел закључио да она сигурно живи у
насељу нових вила. Обучен у извиђачку униформу, је позивао децу из насеља нових вила
да се прикључе одреду извиђача. Али, није нашао Елену. Онда је деда-Кичица једног дана
у парк донео пуну кутију механичких птичица које су заједно продавали од врата до врата.
И, кад су већ изгубили наду, пронашли су Еленину вилу. Њихова нова другарица је живела

сама са баком и баш у то време је била у болници. Доктори су је оперисали и надали се да
ће моћи да прохода.
Роман има срећан крај. Завршава се посетом Елени у болници. Доминика јој је на
поклон однела велики жут балон, Мишел се одрекао своје најдраже књиге, а деда-Кичица
јој је поклонио механичку птичицу. Елени је баш таква радост била потребна да се брже
опорави и прохода.
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