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Ово је најстрашнији дан у мом животу, Јасминка Петровић
Утисак о књизи класичнног тинејџера

Књига Јасминке Петровић „Oво је најстрашнији дан у мом животу“ спада у
најмодернија дела за тинејџере. У њој су се нашле разне новотарије, почев од
лезбејки, до имејла.
Главни јунак, Страхиња Жарковић, ученик је осмог разреда основне
школе на Дорћолу. Почев од његове мисли да му је мајка лезбејка и његове жеље
за пијанством, он је доживео много проблема; по мени, неки нису заиста
проблеми, док други могу бити још већи.,Заљубљен је у своју наставницу
српског,,која му убрзо постаје кућни пријатељ.,У кући живи са
незаинтересованим оцем Бранком,,брижном и плачљивом мајком и са сестром
Јеленом,,која време проводи учећи природне науке са својим дечком
Томиславом. Томислав, понекад и Јелена, нервирају Страхињу учећи под јаким
светлом ноћу, па Страхиња не може да спава.
Да није хтео да се убије, никад не би могао да упозна своју љубав,
Машу. Њен деда је хтео да се убије са Страхињом, али их је у томе спречила
њена мама, тета Лела, ухватила и одвезла кући. Тамо је Страхиња упознао Машу
и започео дружење са деда Здравком. У својој породици, Страхиња има приглупог
течу и вредну тетку.Теча пада на лаж Стралетове маме, која је само хтела да
отера баба Гвозденку из свог стана и чашћава га ,,сомом“. Парама које је добио,
Страхиња води свог друга Павла, Јелену, Томислава и Машу у зоолошки врт. Као
што сам очекивао, то није испало баш најбоље, сви су се завадили међусобно.
На крају, Страхиња мора да се помири са судбином. Маша одлази код оца и
његове девојке у Торонто и провешће тамо распуст. Да разјасним, тамо ће
провести мање од два месеца јер креће у средњу школу. Свакако, Страхиња и она
одржавају комуникацију редовним дописивањем.
Свако, осим последњег поглавља, почиње насловом књиге, што не бих
назвао коинциденцијом, јер кроз свако поглавље у целини главни лик објашњава
зашто је тако започето поглавље. Мислим да Страхиња гаји искрену љубав према
Маши.
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