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Роман Никол Лезиље описује две усамљене девојчице, Доминик и Елену, жељне
пријатељства и забаве. За летњи распуст не одлазе на летовање већ остају у свом крају.
Доласком прелепог жутог балона до Доминикиног балкона почиње ова прича. Како је
жути балон пукао, Доминик је схватила да се у њему крила необична порука од још
мистериозније девојчице која је трагала за пријатељством. Иако није имала никакву
информацију о њој, Доминик је упорна и креће у потрагу за Еленом.
Уз помоћ свог брата одлази у парк и упознаје доброг, старог сликара. За Доминик је
пријатељсто између њих било јако драгоцено, посебно, и није било ограничено
годинама. Чак му је дала и надимак - деда Кичица. Из приче са њим схвата да сликар
познаје девојчицу са жутим балоном и од њега добија све више информација о Елени.
Доминик је сазнала да је Елена парализована и тај моменат је за њу био јако емотиван.
Али жеља да је упозна није била мања, напротив, желела је да усрећи ту јадну и
болесну девојчицу. Знала је да би Елена била неописиво срећна. Схватила сам да
Доминик прихвата Елену баш такву каква јесте, а у томе је важност пријатељства.
Иако је Елена по причи старог сликара живела далеко у насељу „Нових вила“, ништа
није било важније од тога да се упознају. Међутим, схвативши да девојчица није код
куће, већ у болници, Доминик чврсто одлучи да је посети. Када ју је видела, испричала
јој је свој пут и своје трагање за њом. Доминик је посећивала Елену све док није
изашла из болнице. Она јој је помагала око ходања, што је разнежило све људе у
близини. Када се Елена скроз опоравила, кренуле су у школу и тако се завршио њихов
занимљив распуст. После толико труда и трагања за Еленом, оне су задовољне, срећне
и сада су најбоље пријатељице.
То је било пријатељство које је дочарано на врло необичан начин. Књигу прожимају
поруке љубави према пријатељима. Читајући ову књигу и сама сам пожелела да на
такав занимљив и мистериозан начин и ја упознам нову другарицу.
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