Назив дела:”TAЈНА ЖУТОГ БАЛОНА”
Име и презиме писца: Никол Лезије
Наслов рада: Тајна жутог балона
Ова прича је на мене оставила снажан утисак и препоручила бих је и старима и
младима. Почиње тајанствено и имала сам жељу да је не испустим из руке док не дођем
до краја.
Девојчица Доминика је мислила да ће јој распуст проћи у досађивању. Жути
балон са тајанственом поруком све претвара у авантуру. На папирићу прикаченом за
балон није писало где станује Елена, пошиљалац балона. Како да је пронађе у толиком
граду? Доминика је страшно желела да се са неким дружи, али како наћи Елену? У
потрази јој се придружује њен брат Мишел, заљубљеник у детективске романе.
Потрагу почињу у свом комшилуку. Једини
трагови које имају су жути балон и плава трака за косу. Прате их многе непријатности.
Људи их посматрају са чуђењем. Они не губе наду и настављају трагање за Еленом.
Тражили су градским парковима
где се, због велике јулске врућине, окупљало доста људи. Посматрале су многе
девојчице које би могле бити Елена, распитивали се код продаваца, али нису успели
ништа да сазнају. У парку случајно упознају старог сликара. Сазнају да је у парк
долазила девојчица у инвалидским колицима за која је био привезан жути балон и да се
зове Елена. Сликар је одлучио да им помогне у потрази.
Мишел је покушао да уђе у неке куће, али није успео да нађе Елену. Неколико
дана су се састајали у парку и покушавали да одгонетну још неки детаљ о тајанственој
девојчици. Тек када су пошли да продају пластичне играчкице птичице и дошавши до
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последње куће те четврти, успели су да сазнају где Елена живи. Најзад су пронашли
Елену у болници где се опорављала после операције. Две другарице су биле срећне као
да се познају целог живота. Најлепши део у књизи је Еленино оздрављење. Доминикина
упорност и љубав су тако снажно деловале на Елену. Мислим да је порука ове приче да
у животу треба да будемо истрајни и да не одустајемо кад наиђемо на препреке.
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