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Роња је ћерка разбојника Матиса. На њеном рођењу тврђава се распукла на 
пола услед удара грома. Као да се догодило чудо. Расла је у природи, у шуми која 
је имала језерце. Она је весела и раздрагана девојчица која се нија слагала са 
начином живота разбојника. Није желела да отима од других људи већ да живи од 
свог рада и труда. Била је одлучна, храбра девојчица коју љубав према роди-
тељима није поколебала. 

Када је упознала Бирка није обраћала пажњу што је он син противника ње-
ног оца. Ценила је то што је више пута спасао из невоље. Између Бирка и Роње 
настала је искрена братска емоција. 

Борећи се за свој став Роња је живела са Бирком у пећини. Својом снала-
жљивошћу успевала је да припитоми животиње. Чак и када је била зима упркос 
разбојницима и љубави према оцу и мајци, борила се да Бирку достави храну како 
не би био гладан. 

Својом упорношћу успела је да уједини две банде које ће заједно бити јаче. 
У књизи се појављују мале чудне животиње које покушавају Роњи да ускрате сло-
боду, али Бирко је увек ту да помогне. 
 Свидела ми се књига због девојчице која пролази кроз авантуре, има у себи 
доброту без обзира из какве је породице. Одржала је своју реч да неће отимати 
од других и такав став је наметнула и старијим људима. Пример поштене, вредне 
и упорне девојчице. 
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