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Тајни дневник Адријана Мола, Сју Таузенд

Моја дуга, Пандора

Адријан је тринеастогодишњак који се суочава са разним проблемима како у кући,
тако и у школи. Као и већина тринаестогодишњака, и он се оптерећивао неким, врло
често небитним проблемима што се види у ситуацији када му бубуљица представља
нерешив проблем. Његов живот тече поприлично досадно, до тренутка док у њега не
ушета његова школска другарица и девојка косе боје сена и прелепих плавих очију,
Пандора. Овде је на специфичан начин приказано како љубав може и од досадног живота
тринаестогодишњака да направи прелепу авантуру.
Велику љубомору на самом почетку њиховог упознавања је изазвала веза између
Најџела и Пандоре. Адријан је још од раније био љубоморан на њега због тога што је
Најџел имао бицикл који је он много желео, али због тешке материјалне ситуације у
породици, Адријан није могао да оствари ни један од својих снова који су имали везе са
материјалним. Управо та тешка ситуација је довела до тога да му мајка зада још један
ударац отишавши са богатим човеком и оставивши њега и његовог оца да се сами боре са
већ довољно тешком ситуацијом. Пандору је посматрао као дугу после свих киша које су
га стигле. Адријан је један веома добар и племенит дечак, што се показало у делу када је
кренуо да помаже старим особама, тј. Годсподину Берту Бексеру. Адријан се бринуо о
њему док није отишао у дом. Њих двојица су остварили једно лепо пријатељство, што се
може закључити по Адријановој реакцији и срећи када га је господин Берт позвао на
његову свадбу.
Адријан је велики бунтовник и та црта до изражаја долази и у делу када на
прописано правило школе о чарапама, он обува црвене уместо црних. Такође је веома
упоран и талентован с обзиром да пише песме које врло често шаље на Би-Би-Си.
Најлепши део књиге је свакако исказивање његових осећања према Пандори.
Књигу бих препоручила свакоме да је прочита јер указује на једну јако битну ствар,
а то је да је подршка породице најважнија ствар нарочито у тинејџерским годинама када
неко треба да нам отвори пут и да нас усмери како да корачамо њиме, јер ако изостане
подршка породице, тинејџери врло често буду несрећни и заврше на погрешном путу.
Материјална ситуација не сме да буде разлог за неслагање и непоштовање међу
укућанима, већ треба да буде разлог да се они још чвршће држе како би успели да
преброде све кризе.
Књига је пуна дирљивих и романтичних тренутака подељених између двоје
тинејџера, о чему воле да читају сва деца моје генерације.
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