Назив дела: ,,Тајни дневник Адријана Мола“
Име и презиме писца: Сју Таунзенд
Наслов рада: Освежавајуће горак
Људи су ретко искрени. Зато закорачите у свет „Tајног дневника Адријана Мола“. На улазу
је Адријанова листа слична оној вашој када обећате да ћете од првог учити и јести више воћа.
Кроз задатке представио се дечак кога муче бубуљице, који се бори са својим нередом, обећава да
неће постати пушач, ни алкохоличар, јер не жели да следи родитеље.
Адријанов свет није без проблема. Дечак нема знања и искуства да га потпуно разуме, а
има заблуде и снове. Пролази кроз ситуације које препознајете и са којима можете да се
поистоветите. Прича стиже из Британије осамдесетих, па се жеље нису много измениле. Он
музику слуша са касетофона, али жели бицикл и оправдање за физичко. Чак прижељкује гљивице,
само да не иде у школски базен. Хипохондар је и жуљеви на ногама су могућа гангрена. Школски
силеџија, Бери Кент му тражи новац. Адријан разноси новине како би зарадио, све док кочоперна
татина мајка не стане на пут Берију и уништи му углед у друштву деликвената почетника. Отац
губи посао и тешко се бори са кризом. Мајка се удаљава и тражи утеху у комшији. Адријан осећа
да није све у реду. Нада га дуго спречава да слику појасни. У њему се буди младић. Заљубљује се
у самосвесну Пандору. Пише о успонима и падовина прве љубави, порно часописима испод
душека и односу с најбољим другом Најџелом. Чува немоћног својеглавог старца Берта кога је
лако волети и тешко трпети. Засипа ББС лошим стиховима. Да је послао тајни дневник, позвали
би га, али ко још на ТВ-у отвара душу. Успеће, јер чита редом од ,,Рата и мира“, до ,,Чекајући
Годоа“. Пуни духа Адријанови коментари, наивна борба за лични свет и место у њему, маме
осмех крaјичком усана. Звучаћу као реклама, али тајни дневник је освежавајуће горак.
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Последњом реченицом каже да само љубав спречава лудило. Први задатак који је
поставио себи је помагање слепима. Напредовање подразумева несебичност, а љубав је прави
ослонац. Између те две истине греши се и расте. Последњи запис нема призвук краја. Битне
ствари су ту. Живот се наставља.
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