Назив дела: Роња, разбојничка кћи
Име и презиме писца: Астрид Линдгрен

Наслов рада: Књига може да буде боља од филма
Ова књига је једна права авантура. Борбе са харпијама, преживљавање у шуми,
лов...Много ми се свидео цео њихов живот у дивљини.
Код Роње ми се свидело то што је била храбра и одлучна да остане са њеним Бирком по
хладној зими, макар се смрзли. А код Бирка ми се свидело што је био увек насмејан.
Допало ми се што су деца могла да живе слободно и раде све што су она хтела. И то што
су била паметна, сналажљива и увек весела.
Када боље размислим писац је у овој књизи описао одрасле као разбојнике, пуне љутње и
бриге о небитним стварима. А деца су весела, дружељубива, сналажљива, мисле добро и не
желе да чине зла дела. Воле да су слободна и воле друге људе, животиње и природу.
Роња и Бирк су ценили пријатељство и дату реч да се неће раздвајати и да ће увек једно
другом помагати. Није ми јасно како када порасту, одрасли забораве на све то.
Ја се на летњем распусту осећам као Бирк и Роња , јер код баке и деке могу да уживам у
природи, пењем се на дрвеће, јурим са другарима, играмо ноћне жмурке и понекад
запалимо ватру за кукуруз. Баке и деке су такође као и ћелави Пер у књизи, не љуте се што
смо цео дан ван куће, упрљани од прашине и игре. Драго им је да виде како растемо. Сећају
се на време када су наши родитељи били такви, пре него што су постали одрасли људи, па се
зато и не љуте.
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Ово ми је прва књига од оволико страна, и нисам био баш најсрећнији када сам почео да је
читам. Али на крају сам видео да књига може да буде боља од филма.

Име и презиме: Милутин Ћосић
Разред: III2
Основна школа: ОШ ,,НХ Синиша Николајевић“
Наставник: Мирјана Копривица
Број телефона: 062/80-100-90
Маил адреса: milutinac007@gmail.com

