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РОЊА, РАЗБОЈНИКОВА КЋИ –Астрид Линдгрен
Астрид Линдгрен – је шведска књижевница позната по својим књигама за
децу о чудесним авантурама Пипи Дуге Чарапе, а такође је писала још и Карлсон
са крова, Браћа лавље срце и др. Рођена је 14.новембра 1907. а умрла 28.јануара
2002.

На дан када се Роња родила било је невреме и гром је ударио у тврђаву и поделио
је на пола. Сви су били срећни због њеног рођења, а највише њени родитељи.
Расположење у мрачној тврђави се променило са доласком мале Роње. Груби и
мрзовољни разбојници су одједном омекшали, почели су више да се смеју и чине
разне глупости, како би забављали најмлађег члана. Роња је била срећна у
тврђави и веровала је да је то цео свет. Дошао је дан када је морала да истражи
свет за који није знала. Добила је корисне савете од оца за опстанак у новом
свету. Уз очеву помоћ успела је да победи своје страхове. Једног дана када се
попела на тврђаву видела је једног дечака, па га је упитала ко је он. То је био
Бирк-Боркин син. Роња није знала да би они требало бити противници, она то није
ни желела. Брзо су се спријатељили и почели да скачу преко паклене провалије
на тврђаве. Тада је Бирк пропао у провалију, а Роња му је спасила живот, од тада
су се сваки дан играли у шуми. Једнога дана упитала је Бирка да јој буде брат, а
он је одговорио да жели. Није смела никоме да каже да има новог побратима јер
је знала да је то немогуће. Једног дана је Матис ухватио Бирка и везао га. Роња је
рекла свом оцу: „Можеш да крадеш од људи, али не и људе“! Роња је била много
љута на оца. Затим су отишли на тврђаву да се виде са Борком и онда је Роња
скочила на Боркину старну. Матис је био љут на њу и рекао јој је да никада није
имао дете. Ћелави Пер је показао Роњи тајни пролаз. Роња и Бирк су се
договорили да живе у Медвеђој пећини. Имали су разне авантуре: упадали у
водопад, бежали од харпија, дресирали коње и називали их :Битанга и Дивљак ...
После мајчине посете и разговора одлучила је да опрости оцу. Убрзо када се Роња
појавила на извору видела је Матиса како седи и плаче, и она се заплакала. Она
је загрлила оца и он јој је шапнуо да је она увек била његова кћи. Отац јој је
опростио и заједно са Берком вратили су се у тврђаву. После двобоја и Матисове
победе банде су се удружиле, а Матис је постао главни вођа.
Роња и Бирк се поново срећу у Медвеђој пећини и у пролеће настављају са својим
авантурама. Ћелави Пер је убрзо умро, а Роњи је остала његова тајна... НЕ СМЕМ
ДА ВАМ ЈЕ ОТКРИЈЕМ!
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