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Будући пријатељи се понекад упознају на врло занимљив и интересантан
начин, али ниједно пријатељство није као у роману „Тајна жутог балона“.
Жудња за пријатељством је десетогодишњу девојчицу Доминик довела до
тога да, иако није знала адресу становања мистериозне Елене, која јој је поруку
послала једним жутим балоном, ипак крене у потрагу за њом. Очигледно је да
су обе девојчице жуделе за новим пријатељством. У свему томе јој помаже њен
брат Мишел, тринаестогодишњи дечак који обожава криминалне романе.
Након разних догодовштина, Мишел и Доминик упознају и једног старог
сликара кога су звали Деда-Кичица.Он је знао Елену и хтео је да им помогне у
потрази за њом. Деда-Кичица је био дете у телу човека. У свим ситуацијама
подржавао је дечије мишљење, чак је и размишљао на начин детета, па су се
веома брзо спријатељили. Пријатељства немају границе када су у питању
године.
У току потраге, Мишел, Доминик и Деда-Кичица су смишљали пуно паметних
идеја. Мишел је трагове откривао помоћу своје омиљене књиге „Детектив
Самујел Лепоухи“. Он је помоћу Самујелових стихова лакше долазио до нових
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трагова. Као на пример:
„Податке све скупи и среди,
ниједан траг не обезвреди,
решење загонетке следи!“
Доминик је била упорна и није хтела да повреди Елену тако што би њену поруку
потпуно занемарила, иако је Елени неизмерно требала пријатељица.
Као знак њиховог пријатељства, Доминик и Елена су пустиле један јарко
жути балон у небо, да лети у далеке крајеве Француске, можда чак и до друге
државе.
Роман је написан на врло интересантан начин и мислим да је писац потпуно
дочарао сваки догађај, незгодну ситуацију, паркове... Цела слика тог дела
Париза се може замислити. Допада ми се како је осмишљен ток радње, ликови,
а и сама прича је одлична. Мислим да би се свако дете по почетку читања
романа веома заинтересовало за следеће поглавље, па чак и крај књиге...
Пријатељства започета на врло необичан начин, могу бити најбоља и за
веома дуго времена.
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