Назив дела: Тајни дневник Адријана Мола
Име и презиме писца: Сју Таунзенд
Наслов рада: Критика књижевног дела
„Тајни дневник Андријана Мола“ је роман писан у облику дневника. Намењен је деци
у пубертету. Писца,Сју Таунзенд је управо прославио овај роман,због велике
популарности она је написала још седам романа о одрастању и сазревању Адријана
Мола. Роман је писан јасно и директно и лак је за читање. Андријан Мол је власник и
творац сопственог дневника. Он на забаван и хумором проткан начин описује своје
проблеме везане за пубертет, породицу, школу и своје окружење. У роману је на
помало саркастичан начин приказана Адријанова породица, њихови проблеми са
алохолизмом, брига тј. небрига о сопственом детету и кућном љубимцу-псу. Главни
лик Адријан Мол је врло забаван, али и озбиљан дечак који има свој став. Код њега
ми се свиђа што има своје принципе : „Ове године нећу окусити ни кап алкохола“, на
те његове принципе утицао је несрећан живот његових родитеља. На врло узбудљив
начин су приказани његови проблеми са спољашњим изгледом, бубуљицама,
висином због које мисли да не може постати доктор. Главни лик себе сматра
интелектуалцем, то је описано у дневнику његовом вољом. Он пише стихове, а
већину је слао ББЦ. Снажан утисак на мене оставили су стихови из песме „Славина“
418управо по мом мишљењу говори о хаосу у породици и кући „Гумицу среди, тата
која
ти сад, немој ко увек да будеш гад“. Творац днебника веома озбиљно за своје године
описује своје емоције према девојчици Пандори. Сматрам да она има велики утицај
на његово емоцијално сазреванје. Најодговорнију улогу игра његова бака Моли која
помаже њему и оцу кад их је мајка напустила, она је јака и патријахална жена. У свом
дневнику Адријан Мол описује проблеме Енглеске 80-их година прошлог века, он са
дивљењем очекује венчање принца Чарлса и принцезе Дајане. Читајући његов
дневник, његове мисли и осећања,његове проблеме можњмо да констатујемо да је он
дечак пун врлина.Такође, моји вршњаци и ја се можемо поистоветити са неким од
Адријанових проблема. По мом мишљењу Адријан је помало и бунтован, он обува
црвене чарапе у школу, и ако су по прописима дозвољене само црне, то показује
Име и презиме:
његову жељу да нешто мења око себе. Препоручујем свима да прочитају овај роман,
тинејџерима, а посебно родитељима. Родитељи треба да се труде да схвате и подрже
своју децу, ипак су деца украс света, а не икебане у кући.
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