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„Роња, разбојничка кћи“, Астрид Линдгрен

Роња, разбојничка кћи

Писац овог романа је Aстрид Линдгрен, ауторка многих књига за децу и један од
најпопуларнијих дечијих писаца. У овом делу књижевница се бави темама као што су
пријатељство, љубав и супарништво.
У роману се говори о Роњи, ћерки шумског разбојника, која живи у замку, окружена
бандом свога оца. Читав њен свет је шума, мрачна и необична све док Роња не упозна
дечака Бирка. Почиње њихово пријатељство, али проблем настаје зато што је Бирк син
вође супарничког тима и било им је забрањано да се друже. Писац нам указује на то да су
деца иако нежна, заправо моћна бића, која успевају да се изборе за своје пријатељство без
обзира на забране и да уче на грешкама одраслих. Шума тада постаје светло и топло
место, ливада на којој цвета љубав искрених пријатеља. Ове књига ме је навела да
размишљам о томе како бих ја реаговала ако бих се сусрела са забрањеним пријатељством.
Осећала сам срећу и узбуђење када сам читала о њиховом дружењу, а тугу када су били
спречени у томе. Помислила сам да су очеви Роње и Бирка некада у ствари били пријатељи
који су се посвађали. Можда је један издао другог, па су због тога и основали супарничке
групе. Можда имају страх да се и њиховој деци не деси исто и желе да их заштите тако
што ће их спречити да се друже. Ипак, сматрам да тиме чине грешку јер је пријатељство
једна од најважнијих ствари. Не треба се скривати већ уколико дође до несугласица треба
их решити и помирити се, јер можда је неко случајно направио грешку.
Свима препоручујем роман „Рона, разбојничка кћи“ јер је занимљив и узбудљив.
Шума у којој се одиграва радња чини причу занимљивом и мистичном. Такође има
смешних делова као и догађаја пуних неизвесности које сам читала с нестрпљењем да
откријем шта ће се следеће десити. Ова прича нам показује да је пријатељство најбитније
јер нас чини срећнима и здравима ако је искрено.
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