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Роња, разбојничка кћи-Астрид Линдгрен
-Авантуре Роње и Бирка-

Књига “Роња, разбојничка кћи” од Астрид Линдгрен ми се веома
допала зато што има доста непредвидивих тренутака. Сваког часа
може да се деси нешто неочекивано.
Роња је кћи разбојника Матиса, а мајка јој се зове Лувис. Живе у
једној тврђави у шуми на брду. Матис је вођа разбојничке дружине, а
највећи непријатељ му је Борка, такође разбојник у суседној шуми. На
дан када се Роња родила било је страшно невреме и грмљавина је
преполовила Матисову тврђаву на пола. Када је Роња мало порасла
родитељи су јој дозволили да се игра сама у Матисовој шуми. Волела
је да истражује природу и увек се смејала кад нешто ново научи.
Једног дана је срела у шуми Бирка, Боркиног сина. У почетку су
били непријатељи, али су се касније зближили и проводили доста
времена у игри. Нису смели да кажу то својим родитељима.
Пошто су морали да беже од пандура Боркини разбојници су се
сместили у другом делу Матисове тврђаве. Матис се разбеснео када је
то сазнао, али због Паклене провалије нису могли да им приђу. У току
зиме Роња је прокопала пролаз у други део тврђаве да би могла да се
виђа са Бирком. На пролеће су опет могли у шуму. Бирк је неколико
пута спасао Роњу, а она се жртвовала за њега када га је Матис
заробио. Да би могли да буду заједно морали су да оду да живе у
шуми у медвеђој пећини. Заједно су преживели много авантура,
бежали од страшних крволочних харпија, укротили два дивља коња,
спасили дивљу кобилу и од ње узимали млеко и још много тога.
Бринули су како ће да преживе зиму у шуми.
На срећу, њихови родитељи су се помирили. Роња и Бирк су
могли да се друже и у тврђави и у шуми, а Матис и Бирк су се
удружили у разбојничком послу. Роња и Бирк су се заклели да никада
неће постати разбојници, већ да ће наћи начин да поштено зарађују за
живот. Роња и Бирк су деца која су научила своје родитеље велику
лекцију о љубави.
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