Čtenářská recenze
Autor: Autorka se jmenuje Sue Townsendová a pochází z Velké Británie. Celým
jménem se jmenuje Susan Lilian Townsendová.
Název: Tajný deník Adriana Molea. Tento název knihu vystihuje a líbí se mi, ale trochu
bych ho pozměnil. Kniha je první ze série těchto knih. Možná by se mohla jmenovat
Tajný deník Adriana Molea: Intelektuál na obzoru.
O čem kniha je: Kniha je psána formou deníku, který si píše chlapec jménem Adrian
Mole, kterému je třináct a tři čtvrtě let. Tento chlapec je v pubertálním období a
popisuje své problémy typické pro jeho věk. Také se cítí být nepochopen okolním
světem a cítí se být nedostatečně uznáván. Průběhem času také zjišťuje, že jeho
matka podvádí jeho otce a snaží se získat a zaujmout svoji první lásku, dívku jménem
Pandora, což se mu na konci knihy podaří. Adrian se považuje za intelektuála, čte
velmi rád knihy a rád píše básně, které posílá do BBC Malcolmovi Muggeridgeovi. Má
také pocit, že Adriana jeho matka zanedbává a proto také řeší každý uhr na obličeji a
začíná se o sebe víc starat.
Kde a kdy se kniha odehrává: Děj knihy se odehrává v Anglii pravděpodobně ve
městě Leicester, v osmdesátých letech dvacátého století.
Proč jsem si knihu vybral: Knihu jsem si koupil v knihovně, protože se mi zalíbila
obálka knihy a zaujal mě i název knihy.
Jaké téma řeší kniha: Kniha řeší více témat, jako například: vztahy s rodiči, problémy
v pubertě, první láska, rozdíly britské společnosti, intelektuálství.
Jaké postavy vystupují: Adrian – je velmi kritický k celému svému okolí a ke své
rodině, ale i přesto má své rodiče rád.
Adrianova matka: podle Adriana je málo starostlivá a málo si ho všímá
Adrianův otec: podle Adriana je líný, není moc chytrý, je to opilec, nedbá o sebe a je
nečistotný
Adrianova první láska Pandora: je chytrá, pozorná, talentovaná, hezká, hodná, podle
Adrianových slov je dokonalá a nic jí nechybí
Adrianova babička: je to matka jeho otce, je starostlivá a snaží se zachránit
rozpadající se rodinu
Nigel: je to Adrianův nejlepší kamarád, chytrý, vtipný, přátelský

důchodce jménem Bert Baxter: starý pán, o kterého se Adrian stará v rámci
školního programu Milosrdní samaritáni
Jak já hodnotím knihu: Kniha se mi z devadesáti devíti procent líbila, ale nějaké věci
se mi na knize nelíbily. Na knize se mi líbí to, že ji autorka napsala formou deníku. Líbí
se mi, že v knize nejsou kapitoly. Také se mi líbí ,,promíchávání‘‘ spisovné a hovorové
češtiny. Dále se mi líbí, že je kniha vtipná. Moc se mi ale nelíbí, že si Adrian deník píše
do jeho diáře s předtištěnými údaji. Tyto údaje můžeme identifikovat jako státní
svátky a fáze měsíce. Dále se mi nelíbilo, že někdy z nějakého důvodu Adrian
vynechal nějaký den nebo více dnů v deníku. Nelíbí se mi, že někdy jsou použity
úvahové slohové postupy.
Knize dávám devět hvězdiček z deseti.
Obrázek obalu knihy:

