Назив дела: Роња разбојничка кћи
Име и презиме писца: Астрид Линдгрен
Наслов рада: Роња разбојничка кћи – анализа текста
О ауторки:
Астрид Линдгрен је позната шведска списатељица. Рођена је 1907. Године на
југу Шведске. Провела је срећно детињство. Имала је двоје деце, сина Ларса
и ћерку Харин. Постала је писац тек у 37-ој години и написала 87 књига, по
којима је снимљено 18 филмова
Награђена је свим најважнијим наградама за књижевност. Њена најпознатија
дела су: Пипи Дуга Чарапа, Карлсон на крову, Емил из Ленебрија, Браћа
Лавље срце и Роња разбојника кћи. Имала је 94 године када је умрла.

Анализа текста:
Ликови: Роња, Матис (Роњин тата), Лувис (Роњина мама), Ћелави Пер
(породични пријатељ), Бирк (Роњин пријатељ), Борка (Бирков тата), Ундис
(Биркова мама), Јуен и Шишко (Матисови стражари), тролови, харпије, коњи
Место радње: у природи, у шуми, у замку разбојника, на планини, Паклена
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провалија, Медвеђа пећина
Време радње: у време владавине шумских разбојника
Разбојник Матис и његова жена Лувис једног дана добили су ћерку којој су
дали име Роња. Одгајали су је у замку заједно са Ћелавим Пером. Учили су
је док је била мала да преживљава у природи и да се сналази у шуми. Роња је
тако науччила како се прави склониште и веровала је да је тврђава цео
свет.Отац јој је редовно саветовао да пази на себе, да не прилази реци и да не
упадне у провалију. Роња се иза Матисових леђа стално виђалла са цином
нјеговог највећег непријатеља Борке. Тај дечак звао се Бирк. Бирк, његов
отац Борка и остали разбојници из супарничке банде су били сиромани,

па је Роња давала Бирку храну јер јој је било жао. Роња се тако дружила са
Бирком и то су сазнали Матис и Борка. То их је јако наљутило поготово
Матиса. Матис и његова стража су отели Боркину стражу и Бирка. Када је
Роња сазнала да су отели Бирка и она се јако наљутила. Рекла је
Матису:“Иди у шишарке!“. Борка зна да му је Матис одвео сина. Молио га је
да му врати сина па ће заузврат да оде из села. Зато што је чула да њен отац
није пристао на договор Роња је добровољно отишла код Борке. Када је
Матис сазнао да је она отишла јако се разоарао. Матис је вратио Бирка али
Роња није хтела да се врати својој кући. Разбојници су у пакленој долини
организовали размену деце и ту је дошла Лувис по своју ћерку. Након пар
дана Роња се поново извукла из замка и побегла са Бирком у Медвеђу
пећину. Била је тужна што је отишла од родитеља али је журила да стигне
код Бирка. Тамо им је било хладно и били су гладни. Роња је у шуми видела
тролове који су плесали. Морали су да се бране од харпија да их не нападну.
Тако су данима живели у шуми и чак су се и посвађали око ножа јер су били
нервозни и гладни. Зато је Роња побегла од Бирка. Бирк се уплашио да не
умре од глади. Кренуо је да је тражи и наишао је на њу у шуми како спашава
једну кобилу коју је ранио медвед и убио јој ждребе. Од ње су добили млеко
да се прехране и лечилил су јој ране. У шуми су пронашли још два коња
Битангу и Дивљака. То су коњи на којима су јахали кад су их напале харпије.
Живот у шуми је био тежак али су се Роња и Бирк радовали што време
проводе заједно. Једног дана је у Медвеђу пећину дошао стражар Шишко.
Он је дошао да зове Роњу кући. Међутим Роња није хтела да крене иако јој је
мама послала хлеб и со. Дошло је ново лето и они су се купали у хладној
реци где је било опасно. Напало их је јато харпија и једва су се извукли. Кад
су се вратили у пећину тамо је била Роњина мајка Лувис.. Бирк је био
љубоморан на то јер се плашио да ће мајка да је одведе кући. Али Роња је
остала са њим цело лето до јесени. Јесен је постала хладна и кишовита. Бирк
је знао да ће се ускоро растати. Онда је једног дана по њу досао Матис. Роња
је видела да је он плакао од туге. И она је плакала. Матис је позвао да се
врати у тврђаву, а позвао је и Бирка. Бирк се размишљао и на крају пристао.

Кад су Матис и Роња дошли у дворац, сви разбојници су се обрадовали. Мајка
је окупала и нахранила Роњу. И Бирк је дошао својој кући. Ћелави Пер је
предложио да се Борка и Матис удруже а Роња је предложила да престану а
пљачкају. Матис и Борка су се удружили да би се заједно борили против
жандарма у шуми. Матис и Борка се нису договорили ко ће да води разбојнике.
Организовали су двобој да виде ко је јачи. У двобоју је победио Матисс али је
позвао Борку да и он буде вођа са њим. Тако су Њих двојица постали као браћа.
Роња и Бирк су се заклели да не желе да буду разбојници.
Поуке:
- Заједно смо јачи
- Помози пријатељу у невољи
- Поштуј своје родитеље јер ти они увек желе најбоље
- Увек после свађе дође помирење
- Пријатељ се у невољи познаје
Шта ми се допало у читању ове књиге:
Свидело ми се то што су деца која су главни јунаци били храбри и доживљавали
разне авантуре. Роња је једна неустрашива девојчица али ипак и јако емотивна
јер осећа велику љубав према својим родитељима и свом најбољем пријатељу.
Свиђа ми се и то што се у књизи јављају измишљени ликови као што су
тролови и харпије.
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