Астрид Линдгрен „Роња,разбојничка кћи“

О писцу: Астрид Линдгрен (1907-2002) је најомиљенија шведска и једна од
највећих светских ауторки књига за децу. Њена најпознатија јунакиња је
Пипи Дуга Чарапа.
Главни ликови овог роману су Роња,њени мама и тата Лувис и
Матис,Бирк,његов отац Борка и Ћелави Пер.
Роња је једна 11-огодишња девојчица чији је тата Матис разбојнички вођа
заједно са мамом Лувис и другим разбојницима живи у једној тврђави. Они
су у непријатељству са другом групом разбојника чији је предводник Борка.
Он има сина по имену Бирк.
Роња је врло необична и сналажљива девојчица. Много воли да сваки дан
борави у шуми. Тамо је налазила свакакву забаву. Трчала је,сакривала
се,посматрала животиње,купала се у реци. Велика жеља јој је била да улови
дивљег коња. Када се Роња родила,у Матисову тврђаву је ударио гром и
поделио ју је на два дела. Између се створила огромна провалија преко које
нико није могао да пређе. Тада су се у тај други део доселили Боркини
разбојници.
Преокрет у Роњином животу се десио када је налетала на Бирка док је шетала
поред провалије. Њих двоје су одлучили да буду брат и сестра. Пошто је то
због свађе њихових родитеља било немогуће,отишли су од куће и живели у
шуми. Матис и Лувис су много патили због тога,али Матис није хтео то да
покаже. Роња се такође са чежњом сећала маминих врућих погача и песме
које је певала.
Мени је веома занимљив лик Ћелави Пер. Он је био члан Матисове банде,али
је ипак одбијао да се понаша као разбојник. Био је племенит и поштен. Веома
сам се ожалостио када је на крају умро.
Као и већина бајки,и ова има срећан крај. Роња и Бирк су се вратили кући,а
њихови родитељи су се помирили и поново здружили. Направили су велику
гозбу да то прославе!

Књига ми је била веома забавна. Врло брзо сам се уживео у њу. Од исте
ауторке сам прочитао и друге књиге „ Лота прави лом“ и „Пипи Дуга
Чарапа“,али ми се књига о Роњи највише свидела.
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