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Ову књигу је написала шведска књижевница Астрид Линдгрен. Због
необичног наслова, нерадо сам почела да читам овај роман, али сам врло
брзо променила расположење и почела да уживам у његовом веома
маштовитом свету, необичним ликовима и њиховом занимљивом начину
живота.
Главни лик је девојчица Роња која живи у тврђави свог оца, а он је вођа
једне разбојничке банде. Роња воли да проводи време у природи, да јаше,
бере цвеће, плива и да се игра са веселим шумским животињама. Она се
заклела да никада неће имати везе са насиљем и разбојничким животом, а
мени се управо то највише свидело код ње. Роњу су волели и остали
ликови из њеног окружења, нарочито њен отац Матис, мајка Лувис и
Ћелави Пер, најстарији члан банде.
Након свађе између банде Роњиног оца и противничке банде, на челу са
Борком, и жеље да се дружи са Бирком, дечаком из противничке групе,
Роња одлази од родитеља у Медвеђу пећину. Тамо јој се придружује и
Бирк, они уживају у дружењу и својој слободи. Обоје су радознали,
упорни, тврдоглави, одани и много воле природу. Нарочито су узбудљиви
њихови сусрети са необичним шумским створењима, као што су зле
харпије и сиви бауци, а појављују се и симпатична бића шашавог имена
„гузуљци“, који су дибри, мирољубиви и по мало глупави.
Оно што ми се највише допало у овој књизи јесте то што су Роња и Бирк
на крају успели да помире своје посвађане породице и што су сви
схватили колико су једни другима важни и потребни. Волела бих да овај
роман прочитају сви људи који су у свађи и непријатељству, јер верујем
да би тако постали мирољубивији и племенитији.
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