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Ово је најстрашнији дан у мом животу, Јасминка Петровић

Приказ романа Ово је најстрашнији дан у мом животу
Ово је један врло лепо осмишљен роман, намењен тинејџерима, али и одрасли могу
да се забаве читајући ову књигу.
Роман приказује живот из угла једног дечака у пубертету, како он види свет на
шаљив и потпуно другачији начин од одраслих. Породица главног јунака Страхиње је
врло чудна, али он то види можда мало преувеличано. Ту је његова сестра Јелена, која је за
разлику од свог брата велики „штребер“, по цео дан учи и не даје Страхињи мира. Њихови
тата и мама немају посао. Тата по цео дан пише неки роман, Страхињи врло досадан и
прети свима да ће отићи у манастир, а мама држи приватне часове есперанта, језика који
се не говори ни у једној држави. Чини се да Страхињине проблеме нико не разуме.
Међутим, он сасвим случајно, на необичан начин упознаје девојчицу Машу, у коју се
заљубљује. Сваки дан се возе бициклима, али Страхиња никако да јој каже да је воли.
Поред тога, он упада у још више невоља у школи, код куће, напољу... Страхињине
проблеме и невоље нико не разуме, али то се њему само чини да је тако. Пубертет су, како
кажу, луде године. Једног тренутка смо срећни, а већ следећег тужни. Никог више не
видимо исто онако како смо га видели раније. Зато и Страхиња види своју породицу
другачије, а све то препричава на врло хумористичан начин, често у жаргону, примерен
деци тог узраста. Ово је одличан приказ тинејџерског живота. Док сам читала овај роман
много сам се насмејала и забавила, јер сам се препознала у многим ситуацијама.
Ову књигу препоручујем не само деци, већ и одраслима, чак и онима који не воле
да читају, јер је на духовит начин приказан живот једног дечака у пубертету.
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