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ОШ „НХ Синиша Николајевић“                                    

                                              ,,Тајни дневник Андријана Мола“ 

                                                                                                      Сју Таузенд 

 

 

      Сју  Таузенд је рођена 1941. године у Енглеској. Почела је да објављује књиге тек 

после 35. године живота, али су њена дела врло брзо постала популарна широм 

света. ,,Тајни живот Адријана Мола" је имао чак милионски тираж. Због тога је ауторка 

написала и наставке о животу овог дечака.  

          

    Ово дело је написано у облику дневника једног 13 3/4-годишњег дечака Адријана. Тема 

су разни проблеми са којима се он сусреће у овом, како одрасли кажу ,,осетљивом" 

периоду живота.  

          Адријан живи са родитељима који имају кризу у браку и животу. Мајка је прилично 

неуредна и нимало брижна. Отац је такође чудног понашања, те њих двоје непрестано 

долазе у сукоб, а у једном тренутку се и разилазе. Важну улогу у његовом животу игра 

бака која му помаже у тешким тренуцима.  

          Важан моменат за њега је долазак девојчице Пандоре у одељење, јер се заљубљује у 

њу. Ипак, доживљава разочарање и то у најбољег друга јер управо он улази у везу са 

Пандором. 

          Адријан у овом дневнику пише о разним стварима. Сазнајемо о његовом односу 

према родитељима, другарима, професорима, школовању. Пише и о неким историјским 

ситуацијама као што је рат Велике Британије са Аргентином или венчање принца Чарлса и 

Дајане. 

          Читајући на корицама књиге коментаре о њој, прочитао сам да људи сматрају да је 

урнебесно смешна и да су буквално плакали од смеха. Ја са тим не могу да се сложим. 

Адријан је дефинитивно веома духовит и труди се да све проблеме превазиђе на неки свој 



начин. Повремено је и смешан, али је мени често изазивао неки тужан осећај ,тј. било ми 

је жао Адријана. 

       Књигу бих препоручио другарима, прочита се лако и брзо. Научи нас да будемо 

срећни и са малим стварима, нпр. што нам мама спрема здраву храну сваки дан и брине о 

нама. 
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