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Наслов рада: Приказ дела „Роња, разбојникова кћи“
Радња у овој књизи се дешава у шуми која у себи крије фантастична бића као што
су гузуљци, сиви бауци, харпије и две разбојничке групе.
Прву групу је предводио Матис, неустрашиви разбојнички вођа који је једне хладне
нићи постао отац. Добио је ћерку коју је Лувис, његова жена назвала Роња. Исте те ноћи
Борка неустрашиви вођа друге разбојничке групе је добио сина и дао му је име Бирк.
Роња је живахно, спретно дете које дане проводи у шуми и ужива у природи. Не
слути да је њен отац разбојник који од људи отима храну, драгоцености и новац.
Иако су Борка и Матис непријатељи нису успели да спрече пријатељство између
њихове деце. Роња и Бирк су били деца пуна љубави и неизмерно су волели своје очеве,
мајке и све разбојнике. У невољи су се међусобно помагали. Њихово пријатељство је
временом постајало јаче и искреније. Убрзо се њихово пријатељство открило и свима
променило живот.
Децу је мржња њихових очева натерала да побегну од куће и започну живот у
пећини.
Како је време одмицало њихова осећања су била снажнија. Знали су да не желе да
живе као разбојници. Роња је размишљала о свом оцу. Изненадни сусрет Роње и Матиса је
све променио и показао ми да је искрена љубав јача од сваке несугласице. Након овог
сусрета почели су да живе старим животом. Бирково и Роњино пријатељство није више
било забрањено. Деца су успела да удруже своје очеве. Ускоро су велике вође схватиле да
је дошао крај разбојничком животу.
Уживала сам у прелепим описима шуме, у описима необичних и нестварних бића.
Страшне харпије су ми чиниле читање напетим, а гузуљци су ми били смешни. Из ове
књиге сам научила да дете може да савлада страх.
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