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Ово је најстрашнији дан у мом животу, Јасминка Петровић

Приказ романа Ово је најстрашнији дан у мом животу
Страхиња, наизглед сасвим обичан четрнаестогодишњи дечак, суочава се са разним
проблемима и незгодама, са којима некако успева да се избори, док не наиђу нове, још
смешније и луђе од претходних.
Он има веома необичну породицу. Мајку, која стално плаче и јако је блиска са
комшиницом (у неким случајевима чак и преблиска), оца који није излазио из куће већ
годину дана јер се разочарао у посао и колеге, пустио је браду и кренуо да пише роман,
сестру Јелену и њеног дечка Томислава који су, најблаже речено, штребери. Уз њих,
Страхиња има још много „пријатеља“ који га свакодневно срамоте као и његови најближи
чланови породице. Због свега тога, њему није нимало лако у животу, јер је он цео свој
живот провео са њима, а можете и сами да замислите како то изгледа. Он је такође
заљубљен у своју наставницу српског и већ је спреман да је ожени. Наравно, то нико не
зна. Тако је његова љубав трајала док наставница није одлучила да се понуди да помогне
Страхињином тати у објављивању романа. Тада је Страхиња сазнао да је наставница у
ствари удата, али му је такође изгледало као да покушава да се приближи његовом оцу. То
му се, наравно, није допало. Затим се он, на крајње чудан начин, заљубљује у девојчицу по
имену Маша. У прво време му се чинила као девојчица која превише прича, али ју је после
заволео. Тада је кренуо чудно да се понаша и родитељи су мислили да нешто није у реду
са њим, али то је била љубав. Цела прича о овом помало чудном дечаку и о његовој још
чуднијој породици је представљена у једној јако духовитој књизи. Сваки детаљ је описан
тако да све може тачно да се замисли, са додатком хумора. Ово је прича, заправо, о
сиромашној породици која се некако удаљила од света, али уз мало труда је ту своју
грешку исправила. Сваки члан породице има свој лични печат, и описан је на сасвим
другачији начин, са мање описа изгледа, али више карактера и особина сваког лика.
Догађаји су дочарани на најбољи могући начин, ситуације су веома реалне, али такође и
духовите. Књига је прилагођена свим узрастима, и свако је с задовољством чита. Како се
млађи могу можда пронаћи у неком несташлуку, тако и старији могу да уживају у читању
једне врло занимљиве и опуштајуће књиге.
Свакоме је понекад потребно да се удаљи од света, да се опусти и ужива, а то ће
сигурно постићи уз читање овог романа, који је пун хумора, љубави и позитивне енергије.
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