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Роња је разбојникова кћи, отац се звао Матис, а мајка Луис. Њено рођење је
учинило да њен отац од вође разбојника постане брижни родитељ.
Учио ју је свему, па чак и како да живи у шуми. У шуми је проводила време
са животињама и фантастичним бићима- Гузуљцима, сивим бауцима и харпијама.
Роња је упознала Бирка. Упознавање није баш кренуло добро, али касније су
постали нераздвојни пријатељи. Састајали су се у шуми сваког дана . Борка,
Бирков отац је вођа супарничке разбојничке банде. У шумама је све врвело од
жандара, па њихови очеви нису стигли да се потуку. Матисови разбојници су
ухватили Бурка и везали му руке и ноге. Роња није могла да замоли оца да пусти
Бурка, па је узела залет и прелетела преко паклене провалије. Договорили су се
да размене децу поред Вучијег кланца, али није било ни трага од Матиса. Лувис и
Ундис,Њихове маме, су размениле децу, која су била љута на родитеље. Роња је
са завежљајем преко рамена побегла у шуму, где је живела са Бирком.
Јесен је стигла и Матис је дошао у шуму по Роњу. Седео је на извору, а она
је плакала. Није могла да пође кући и остави Бирка. Матис је позвао и њега. У
тренутку је све постало чудесно и Роња више није морала да бира између Бирка и
Матиса. Бирк је отишао својим родитељима који су много бринули за њега.
Роњини и Биркови родитељи су полако постајали пријатељи. Обојица као
вође су гледали у будучност, кад ће поносни разбојнички живот Матисове и
Боркине лозе бити само заборављена успомена.
Ову књигу бих препоручила свој деци да прочитају јер је пуна авантура што је
чини забавном.
Препоручила бих је јер је јако поучна зато што говори како деца могу да створе
чврсто пријатељство и да томе науче и одрасле.
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