Sue Townsend: A 13 és ¾ éves Adrian Mole titkos naplója
Ugyan Adrian Mole első napló-regényében még csak 13 és fél éves, mégis
megtévesztően hasonlít egy zsémbes, kiállhatatlan, undok, irigy
vénemberhez. Mindehhez minden alapot nélkülöző fensőbbségérzet és
arisztokratizmus társul. Szüleit végtelenül lenézi, mert rendetlennek,
műveletlennek, és szabados erkölcsűek, ráadásul az ágyban dohányoznak,
és karácsonykor sokat isznak. Adrian velük ellentétben hamisítatlan
entellektüellé szeretne válni, ennek érdekében klasszikusokat olvas, és
maga is ír, rettenet-iszonyat bikkfa-verseket, amelyeket azonban
tiszteletreméltó kitartással küldözget a magaskultúra (lsd: BBC irodalmi osztálya)
fellegváraiba, és egy pillanatra sem rendítik meg önbizalmát a visszautasítások. Tudja, hogy
az igazi lángelméknek ritkán adatik meg kortársaik elismerése. Hasonló elszántsággal küzd
szerelme, Pandora kegyeinek elnyerésésért, aki bombanő, okos és rettenetesen ambíciózus.
Magyarul Adrien esélyei a nullával egyenlőek.
Adrian Mole tehát a kortárs világirodalom egyik legszeretetreméltóbb lúzere.
A
Mole-kötetek gyakran alkalmazott kedélyjavító szerek, megfázásra, rosszkedvre,
csalódásra mindig érdemes ezeket elővenni. (Forrás: www.anagykönyv.hu)
Részlet a könyvből:
„Január 3. szombat
Tébolyba kerget az álmatlanság! Apa kitiltotta a kutyát a házból, az meg egész éjjel ugatott az ablakom
alatt. Ez az én formám. Apa ordítva káromkodott. Ha nem vigyáz magára, még elkapja a rendőrség
trágár nyelvezetéért.
Azt hiszem ez a pattanás tulajdonképpen furunkulus. Épp ott van, ahol mindenki látja; ez az én
formám. Hangsúlyozom, hogy ma még egy fikarcnyi C-vitamint sem ettem. anya erre azt mondta: Akkor menj, és vegyél egy narancsot. – Hát ez jellemző.
Még mindig nem vette fel a luxerkötényét.
Boldog leszek, ha végre visszamehetek az iskolába!
Január 4. Vasárnap
Karácsony után a második
Apa megkapta az influenzát. Amilyen nálunk a koszt, nem meglepő. Anya kiment az esőbe, hogy Cvitaminos üdítőt szerezzen neki, de mint közöltem is vele: - Most már késő. – Csoda, hogy nem kapunk
skorbutot. Anya azt mondja, nem lát semmit az államon. De csak mert bűntudata van a kaja miatt.
A kutya megszökött, mert anya nem csukta be a kaput. Eltörtem a lemezjátszó karját. Még nem tudja
senki, és ha egy kis szerencsém van, apa sokáig lesz beteg. Rajtam kívül csak ő használja. A köténynek
nyoma sincs.
Január 5. Hétfő
A kutya még nem jött vissza. Micsoda nyugi van nélküle! Anya felhívta a rendőrséget, és megadta a
kutya személyleírását. Rondábbnak tüntette fel, mint amilyen: bozontos szőrzet a szem fölött meg
ilyesmik. Szerintem a rendőrségnek jobb dolga is akad, mint hogy kutyák után szaglásszon; vadászhat
például gyilkosokra is. Meg is mondtam anyának, de ő újrahívta őket. Megérdemelné, hogy aztán majd
jól meggyilkolják.
Apa még mindig ágyban heverészik. Állítólag beteg, de én láttam, hogy most is dohányzik!
Ma átjött Nigel. Lebarnult a karácsonyi szünetben. Úgy tűnik, Nigel hamarosan belebetegszik, hogy
haza kellett jönnie. Rosszul bírja az angol huzatot. Azt hiszem, helytelen volt, hogy külföldre vitték a
szülei.
Még egyetlen pattanása sincs.”

