
Наталија Арсић, V1 
ОШ ,,НХ Синиша Николајевићˮ

Наталија Арсић,V1	 Жаклина Јашић	 � 
1
ОШ ,,НХ Синиша Николајевићˮ	 0658053830

 zaklina.jasic@gmail.com

Аутор: Никол Лезије  

Издавач: БООКЛАНД 

Наслов оригинала: Le secret du ballon jaune 

Kњига је преведена са француског језика. 

Књига  има 16 везаних делова (поглавља). У првом поглављу књиге  аутор нас упознаје са Доминик, 

њеним братом и њиховим тајанственим балоном и девојчицом Еленом. У последњем поглављу две девојчице 

се упознају и постају најбоље другарице. Књига може бити за децу узраста  8�12 година. 

Највише ми се свидео део када су се девојчице по први пут упознале, а најсмешнији део је када се 

Мишел (Доминикин старији брат) прерушио у детектива и ишао од куће до куће. 

 Добро је што се стално нешто дешава и нема никаквог застоја. Сваког часа су ликови приче на другом 

месту, и зато је прича јако занимљива. Свако од деце се лети, када им сви остали другари оду негде, досађује, 

и онда почну да траже нове пријатеље, тако да је тема књиге слична стварном животу. Књига је по мом 

мишљењу могла да буде краћа, на пример, могао је да буде краћи део када су сликар Доминик и Мишел ишли 

по кућама. Једна велика мана је то што уопште нема илустрација у књизи, и тако није дочаран изглед ликова 

и место радње. Књига би била читанија да има илустрација. 

Поука приче јесте да никад не одустајемо, а на крају је иза ,,Тајне жутог балона" стајало једно 

нераскидиво пријатељство, и то је  друга поука: Пријатељство нема граница, и када нешто јако желимо и 

трудимо се да то остваримо, то ће се и десити.  

Доминик је јако упорна и сналажљива девојчица и показала је да је својом упорношћу успела у свом 

задатку. 

Елена је била пресрећна када је упознала Доминик и није веровала да је стварно добила другарицу за 

цео живот. Елена је била једна нежна,тиха,усамљена и помало тужна девојчица.Поука приче јесте да никад 

не одустајемо. 
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