Назив дела: Тајни дневник Адријана Мола
Име и презиме писца: Сју Таузенд
Наслов рада: Луде године једног интелектуалца
Адриан има петнаест година и већ је дечак у зрелим годинама. Он се од својих вршњака
разликује у многим погледима и то и сам примећује. Доста је интелектуалнији и свеснији неких
ситуација од друге деце, па и сам себе назива интелектуалцем. Књига почиње Адриановом
листом новогодишњих одлука, а не жеља. Читајући ту листу видимо да је јако скроман и да не
жели нови скејт, телефон или рачунар као његови другари, већ да жели да буде бољи друг,
син, унук и ученик. Дневник почиње да пише првог јануара и у њему бележи догађаје сваког
дана.
Убрзо из његовог дневника сазнајемо да има проблема у породици. Мајка му је
алкохоличарка, као и отац, доста пуше и није их брига за Адријана, а то њега јако боли. Он
описује колико би волео да му је мајка као и све друге, да пази на њега и да кува здраву храну
и леп ручак, да не морају да једу брзу храну сваког дана. Такође би јако волео да му она бар
повремено каже да га воли.Роман и почиње свађом његових родитеља, а у таквим
ситуацијама обично Адријан извуче дебљи крај. Мора да се брине о њима када су болесни, да
пегла себи ствари за школу или да родитељима прави храну, што они притом нимало не цене.
Свој комшилук описује као јако чудан, ''шарен''. Његова мајка бежи са њиховим првим
комшијом, господином Лукасом, а отац му постаје самохрани родитељ.Међутим, Адриан је
поред свих проблема јако вредан и одговоран, а пре свега брижан дечак, по чему се доста
издваја из друштва. Он волонтира тако што пази на старијег човека Берта, који му постаје
веома драг. Такође ради и као разносач новина, да би зарадио неки џепарац. Једина
девојчица која га занима је његова девојка, Пандора. Она је исто тако веома зрела и паметна,
па их то повезује. Има доста искустава са Пандором и велики део дневника је посвећен њој.
Радња је смештена у осамдесетим годинама, па је тако приказан низ догађаја, као што је
Краљевско венчање, а и доста га занима политика, па има пуно описа из тог круга. Адриан је
нажалост, често несхваћен, баш зато што је доста амбициознији од осталих људи око њега,
али се труди да се уклопи. Наравно, он има и доста тинејџерских проблема, па га тако увек
мучи по нека бубуљица и проблематична кожа. У дневнику записује које књиге чита и тако
сазнајемо да гаји велику љубав према читању.
Када сам почела да читам књигу, мислила сам да ми се неће допасти, али како сам
наставила све више сам улазила у причу. Знала сам да не желим да дође крај и да ће ми
недостајати Адријанови извештаји сваког дана. На крају се он посвађа са Пандором, али се
дневник завршава баш онда када треба да сазнамо да ли су се помирили. Када сам то
видела, била сам јако љута и знатижељна и сазнала сам да постоји наставак дневника.
Радозналост је превагнула и одмах сам похитала у библиотеку да видим да ли могу да нађем
наставак. Препоручила бих ово комично и помало лично штиво сваком тинејџеру који пролази
кроз луде године, јер ће вам ова дивна књига дефинитивно измамити осмех на лице сваком
новом страницом и нећете ни приметити када завршите са читањем.
Могу да вам откријем да су се у наставку који тренутно читам он и Пандора ипак помирили,
али ћете остатак морати сами да сазнате, ако одлучите да и ви прочитате ову најслађу, горку
књигу, коју вам од срца препоручујем. Планирам да прочитам све књиге о Адријану Молу, а
ова књига на мојој полици има посебно место.
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