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Роња, разбојникова кћи, Астрид Линдгрен

Ауторка књиге «Роња, разбојничка кћи» је Астрид Линдгрен, рођена 14.
новембра 1907. године. Њено најпознатије дело је «Пипи Дуга Чарапа». Била је
толико позната да је једна мала планета названа по њој, а делови астероида по њеним
ликовима.
Роња је рођена у тврђави окружена разбојничком бандом. Њени родитељи су мајка
Лувис и отац Матис, који је вођа разбојничке банде. У тренутку кад је долазила на
свет гром је тако јако ударио у тврђаву да је располовио на пола. Истог дана, у другом
дели шуме рођен је Бирк, чији је отац Борко био вођа противничке разбојничке банде.
Када је мало порасла, њени родитељи су одлучили да треба да упозна и свет изван
тврђаве. Једног дана, док је стајала на ивици паклене провалије упознала је Бирка. Он
је био прво, али и једино дете које је упознала. Иако су родитељи очекивали од њих да
буду непријатељи, између њих се развило толико велико пријатељство да су једно
друго назвали братом и сестром. Једног дана, Матис је заробио Бирка и уценио Борка
да напусти други део тврђаве, јер му неће вратити сина. Роња је тада отишла
добровољно код Борка, што је јако разочарало и наљутило Матиса, али је размена
ипак извршена. Ускоро, Роња и Бирк су побегли од куће и отишли да живи у Медвеђу
пећину, где су провели цело лето. Почетком јесени Лувис је дошла наговарати Роњу да
се врати, јер је Матис јако патио за њом, иако то није хтео признати. Роња је то
одбила, јер је желела да је Матис лично замоли да се врати. Међутим, када је срела
Матиса, који је уплакан кренуо код ње, она је све заборавила и одлучила да се врати у
тврђаву. Матис је позвао Бирка да живи са њима, а њихове банде су се ујединиле,
надајући се како ће их њихова деца наследити. Ипак, Роња и Бирк су се заклели да
неће бити разбојници. Они нису желели да живе онако како су то њихови родитељи
очекивали од њих.
У овом роману ауторка нас упознаје са девојчицом Роњом, која одраста у дивљини
окружена разбојницима. Родитељи су желели да она постане храбра и сналажљива, па
су је, иако тешко, пустили да проводи дане у шуми, како би сама научила да се бори за
опстанак. Док је пролазила кроз разне авантуре Роња је научила и више него што су
родитељи хтели. И поред љубави према родитељима, она није желела да буде
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разбојник као њен отац, нити је желела да Матисови непријатељи буду и њени
непријатељи. Она и Бирк су показали како је пријатељство јаче од сваког
непријатељства, а да ће љубав, поштење и искреност увек победити.
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