Назив дела: Ово је најстрашнији дан у мом животу
Име и презиме писца:Јасминка Петровић
Страхиња је петнаестогодишњак који пролази кроз много проблема и чини му се да се
никада неће избавти.Има проблема у породици, лудо је заљубљен у своју наставницу
српског,а притом је и неприхваћен у школи.
Јасминка Петровић нам је на један врло духовит начин дочарала проблеме кроз које
пролазе тинејџери.Књига је пуна црног хумора и дотиче јако озбиљне теме као што су
болест,усамљеност и неприхваћеност.
Један од делова који ме је растужио био је када је Страхиња требало да напише састав о
својој породици.Он није знао шта да напише јер његова породица уопште није била породица
какву је он желео.На крају је све измислио и у саставу описао породицу какву је он желео
да има.
Његов отац је по цео дан радио на својој књизи у нади да ће на тај начин побећи од сурове
стварности.Мајка му је била озбиљно болесна и безуспешно је покушавала
да поново
пронађе посао као професор Есперанта.Страхиња је за њено ‘’чудно’’ понашање окривио
комшиницу за коју је тврдио да је у вези са његовом мајком. Још један члан породице била
је његова старија сестра Јелена.Она је била Страхињина сушта супротност.Била је јако
амбициозна и волела је да учи.По цео дан се припремала за факултет са својим дечком
Томиславом,који је страшно нервирао Страхињу.Тек када је отпутовала у Америку да
студира,Страхиња је схватио колико му она заправо значи.
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које је Билбо добио му је помогао да се спасе из лоших ситуација али је
такође почео полако да га уништава и чини похлепним.Као што је и злато које се
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већина старих људи.Деда Здравко је био стар и тужан човек који није могао да преболи
смрт
уништења
своје супруге и због тога је покушао да изврши самоубиство.Страхиња тада упознаје деда
Здравкову унуку Машу. И баш када се чинило да се Страхињин живот побољшао,Маша је
сазнала да се њени родитељи разводе и њих двоје су се посвађали.
Тада сам схватила колико брзо све може поново да крене низбрдо.
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показала да
се на крају све може вратити на право место и да сви пролазимо кроз тешке периоде током
одрастања.Страхињина мајка је поново нашла посао,његов тата је коначно завршио свој
роман,поправио је односе са Машом и чак је и деда Здравко почео да се опоравља од смрти
своје жене.
Јасминка Петровић заиста разуме младе и мислим да овај роман може помоћи многим
особама које се боре са истим проблемима као и јунаци овог романа.
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