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„Роња, разбојничка кћи“, Астрид Линдгрен

Рона, разбојничка кћи

Тема овог романa је живот једне девојчице у разбојничкој тврђави. Астрид
Линдгрен, ауторка ове књиге, на занимљив начин описује како једна девојчица живи са
разбојницима, чији вођа је њен отац Матис.
На почетку књиге сусрећемо се с причом која говори о томе како је лепо
радовати се новом животу. Једно вече, над Матисовом тврђавом коју су надлетале харпије,
загрмело је и гром је ударио јаче него икада. Матис је у тврђави са стрепњом очекивао
рођење свог детета. Лувис, његова жена, рекла му је да отера харпије које су крештале над
тврђавом. Матис је изашао напоље и испалио пар стрела да би их заплашио. Када се
вратио унутра угледао је тек рођену Роњу. С радошћу је отишао код својих разбојника и
показао им своју кћерку. Она је била прва беба тврђаве што је много увеселило разбојнике.
Због тога је весеље трајало целу ноћ са заједничком жељом да Роња једног дана постане
разбојнички вођа. Живећи у тврђави Роња је упознала живот и схватила да је тврђава само
мали део света пo чијим правилима она није желела да живи. Једног дана то је и
саопштила оцу рекавши да не жели да постане особа која својим понашањем растужује
друге. Иако су сви житељи тврђаве живели живот разбојника, један од њих се посебно
издвајао својом добротом и мудрошћу, а то је Ћелави Пер. Он је често помагао Роњи кад је
била тужна. Њихови разговори чинили су је јачом и указивали јој на прави пут.
Књига ми је показала да добре људе можемо наћи на сваком месту само се треба
потрудити и дати им прилику да то и покажу.
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