Назив дела: Тајна жутог балона
Име и презиме писца: Никол Лезије
Наслов рада: Тајна жутог балона
Тајна жутог балона је једна од најзанимљивијих књига коју сам прочитала.
Девојчица Доминик је током летњег распуста морала да остане код куће са братом Мишелом јер су њени родитељи
морали да раде. Сваког дана је Доминик излазила на терасу и посматрала људе како се пакују и одлазе на одмор. Тужно их
је гледала и патила. Одједном ниоткуда се појавио жути балон са плавом траком за косу на којој је било писмо. Када га је
узела балон је пукао и остала је само трака и коверта. У коверти се налазио папир на коме је писало: Станујем у месту
Плесизобуд, имам скоро једанаест година и много, много ми је досадно. Хоћеш ли да ми будеш другарица? Елена. Доминик
се обрадовала али то није схватила озбиљно. После неколико дана је отишла код брата и замолила га за помоћ јер он
обожава детектива Самјуела Ожерахија и прочитао је све његове књиге. У почетку није прихватио али га је Доминик
убедила. Мишел је позвао и тражио све узорке да би почели потрагу. Пажљиво су погледали узорке, и схватили да је писмо
писано на коленима јер су слова била крива. Отишла је до продавнице где се продају траке за косу и до радње Флеур Дебле
и распитала се за девојчицу Елену. Није имала среће. Нису је познавали. Узела је списак имена све деце из тог краја. На
жалост ни ту нису имали среће. Вратила се свакодневном животу. Чекајући ред на хемијском чишћењу слушала је госпођу
испред како помиње ћерку Елену која ће доћи да покупи хаљину. Отишла је до брата и договорили су се да сутра чекају
Елену испред радње. Дошла је мала девојчица и било је немогуће да има једанаест година. Отишли су до парка. Доминик је
легла на траву а Мишел је хватао лептире. Разгедала је околину и видела деку како слика. У торби је имао пуно кичица.
Разговарали су о писму и тада јој је деда Кичица рекао да познаје девојчицу Елену која је парализована. Живи са баком и
родитељима. Рекао јој је да је долазила последња два месеца али је нема ових дана. Сутра су опет дошли до деда Кичице
и видели завијени папир. Када су га отворили унутра је била ружа која је припадала Елени. Сво троје су кренули у протрагу
за двориштем са ружама . Последња кућа у блоку је била та. Ту су сазнали да је Елена у болници на лечењу и обећала је да
ће се јавити када се врати.
Била сам веома срећна што ће се упорност девојчице Доминик на крају исплатити. Када нешто желиш мораш да се
трудиш и сигурно ћеш доћи до циља.
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