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Астрид Ана Емилиа Линдгрен  je шведска књижевница позната по дечијим 
романима, а најпознатији је роман „Пипи дуга чарапа“. 

У овом роману описан је живот и борба двеју разбојничких породица. 
Породице су имале међусобно лоше односе. Рођење девојчице Роње донело 
је радост у Матисовој тврђави, а највише њеним родитељима. 

Бирк, занимљиви дечак, најбољи и једини Роњин пријатељ, је син Борке, 
вође друге разбојничке породице. Родитељи пуштају Роњу у шуму да се упозна 
са изазовима који тамо вребају. 

Бирк и Роња се упознају на тврђави и тада креће њихово тајно 
пријатељство и дружење у многобројним авантурама. Упркос неслагањима 
између двеју породица, Роња и Бирк уживају у дружењу, упадају у разне 
невоље, али увек успевају да се извуку.Толико су се лепо слагали да су се тајно 
и побратимили. 
           Роњин и Бирков први сусрет са разбојницима био је разговор њихових 
родитеља око Матисове тврђаве у коју се Борка уселио са својим 
разбојницима. Не размишљајући о последицама које ће утицати на њихову 
децу, Роњин тата затвара у подрум дечака, што се веома лоше одражава на 
Роњу. Девојчица одлази у инат оцу у другу породицу разбојника. 
И док отац одбија да једе и пати за ћерком, Роња ужива у пећини са својом 
другом. Захваљујући великом пријатељству између Роње и Бирка, обе 
породице постају једна велика дружина. Бирк се заклиње да никада неће 
постати разбојник. 

           Роман је веома занимљив и узбудљив. Учи нас да поштујемо родитеље, а 
највише од свега пријатеље јер таквих је заиста мало. Такође нас учи да кад 
једног дана и сами постанемо родитељи, треба да разговарамо са децом о 
свему, не сме бити тајни између родитеља и деце. Важно је да будемо добри и 
поштени људи, а не разбојници. 
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