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Тајни дневник Адријана Мола, Сју Таунзенд

Приказ романа Тајни дневник Адријана Мола, Сју Таунзенд
Адријан Мол је нормалан дечак у својим раним пубертетским годинама. Као такав,
сусреће се са разним проблемима и смешним ситуацијама.
Адријан потиче из једне мале породице и не живи у најбољим условима. Има пса и
родитеље које не раде, тј. убрзо остају без посла. Такође, Адријан има и друга по имену
Најџел, који и није баш неки друг за пример. У његов живот се, после извесног времена
умеша девојчица Пандора, која му украде срце. Најџел, иако је знао да се његовом другу
допада Пандора, ступио је у везу са њом. Адријан је био јако тужан и није хтео да опрости
Најџелу. Наравно, као и у свакој причи, права љубав се увек нађе, тако да је Пандора
изјавила да воли Адријана и од тад су они заједно. Та њихова љубав је овом дечаку
улепшала живот. Једног дана, Адријан се пријавио да помаже пензионерима. Тако је њему
запао стари Берт Бекстер, не превише симпатичан човек, који је живео у једној јако
прљавој кући са својим псом Сабљом. Упркос свом недружељубивом карактеру, Берт се
спријатељио са Адријаном. Овај дечак није претерано задовољан својом породицом, јер му
је отац алкохоличар, а мајка превише блиска са комшијом Лукасом, што Адријан тек
касније сазнаје. Све је ово представљено на јако духовит начин из перспективе једног
тинејџера. Дечак сваког дана забележи нешто у свој дневник,макар то била и једна
реченица из његовог суморног дана. Када га мајка напусти и оде са одвратним Лукасом, он
и отац остају сами и депресивни. Отац још више пије и пуши и остају без новац. Наравно,
то Адријана не обесхрабрује, те он наставља својим смешним догађајима да допуњује
дневник. Наш јунак је врло интелигентан дечак који воли да чита како би обогатио свој
речник. Иако га у животу чека пуно разочарења, он остаје прибран. Пожртвован је, и све
би учинио за своју љубав Пандору. Јако је добродушан и брижан према свима, због чега је
баш и посебан. Овај роман је пун комичних, али и оних озбиљнијих ситуација са којима се
суочава један обичан тинејџер. Сваки дан је испуњен неким необичним догодовштинама
са којима Адријан покушава да се избори. Цела књига је заправо као живот неког детета у
узрасту од 13 до 15 година. Свакодневно неки проблеми, обавезе, емоције и разне друге
ствари са којима једно дете треба да изађе на крај. Иако некад нешто изгледа страшно,
скоро увек се нађе излаз из таквих ситуација. Наравно, излаз у стилу победника!
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Свако ко чита ову књигу, може да се поистовети са бар неком ситуацијом из живота
овог необичног дечака, Адријана Мола.
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