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Роња, разбојничка кћи
Астрид Линдгрен

Када сам започела са читањем
ове књиге, деловала ми је помало
застрашујуће, јер сам се на самом почетку сусрела са страшним разбојницима. То је
била банда од 12 разбојника, на чијем је челу био неустрашиви Матис.
Међутим, када сам се сусрела са Роњом, Матисовом ћерком одмах сам је
заволела, зато што је била храбра, одлучна и веома паметна. Уживала сам у њеном
радосном одрастању и авантурама. Роња је још као мала девојчица стално одлазила
у шуму и тамо се играла. На Пакленој провалији упознала је Бирка, сина разбојника
Борке, који је био Матисов највећи непријатељ.Роња у почетку није волела Бирка.
Када би га видела у Матисовој шуми, свађала би се са њим.
Једном приликом Бирк је Роњи спасио живот, тако што ју је извукао из рупе
у којој су живели гузуљци- чудесна створења Матисове шуме. Тада је било веома
хладно, па се Роња смрзавала у рупи. Након тога започело је пријатељство између
њих двоје. То је било забрањено пријатељство разбојничке деце. Роња и Бирк су се
у тајности дружили у шуми. Певали су разбојничке песме, трчали по шуми и
припитомили два дивља коња.
Једног дана када се Роња вратила из шуме видела је Бирка кога су разбојници
заробили, са посекотином на челу у дворани Матисове тврђаве. Разбојници су око
њега скакали и називали га погрдним именима. Матис и његови разбојници дошли
су до Паклене провалије, где су били Борка и његова банда. Матис је претио Борки
да више никада неће видети свог сина. У том тренутку Роња је прескочила Паклену
провалију и прешла на супротну страну, како би спасила свог пријатеља Бирка,
што ме је јако изненадило. Тога дана Роња се преселила у шуму са Бирком.Живели
су у медвеђој пећини. Тамо су се купали на реци, јахали коње ...
Касније су долазили разбојниции молили Роњу да се врати кући, али она није
желела док не добије Матисово извињење. Матис се извинио Роњи и пристао да
цела Биркова породица живи са њима – у Матисовој тврђави.
Узбудљива прича о Роњи ме је научила да и највећи непријатељи могу постати
прави и искрени пријатељи.
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