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Приказ 

Роња се родила једне олујне ноћи, док су окрутне харпије облетале око Матисове 
тврђаве а њена мајка се порађала и певала. Већ тада је било јасно да ће се родити 
једна посебна девојчица.  

Роман описује ривалство два разбојника, Матиса и Борке и њихових банди. Роња 
је у почетку била срећна и задовољна својим животом али се то временом мења. Са 
друге стране, Бирк, Боркин син, није желео да води разбојнички живот. Роња је 
одрастала слободно, проводила је пуно времена у шуми са животињама и упознала 
разна чудна бића: гузуљке, сиве бауке, харпије. Једном се десило да ју је Бирк спасио 
када је упала у снег. Тако почиње њихово тајно дружење и прераста у блискост. 
Завада између Матиса и Борке загорчавала је Роњи и Бирку живот. Након једне свађе 
са оцем, када је изјавио да више нема ћерку, Роња одлучује да напусти свој дом и оде 
са Бирком. Природа је често била окрутна према њима. Пролеће и лето су провели 
лепо, али су знали да долази зима коју сигурно не би преживели у недостатку хране и 
оковани хладноћом. Бирк и Роња су одрасли у грубом окружењу и обоје су 
сналажљиви, искрени и пожртвовани. Роња је борбена и поносна, чак ни на молбу 
своје мајке не жели да се врати ако је отац то не замоли. Прича има срећан крај. Матис 
је пао у очајање без своје ћерке и морао је да попусти да би је вратио. Испунила се и 
жеља Бирка и Роње о уједињењу два разбојничка клана. У књизи ми се посебно допао 
лик Ћелавог Пера, оданог Матису, али пре свега приврженог Роњи.  

Роман о Роњи је прича о девојчици необичне судбине која одраста међу 
разбојницима. Можда би неко рекао да је то необична тема за књигу, али поучно је 
сазнати да постоје и такве дечије судбине посебно ако се са њима упозна дете 
данашњице које живи удобно у градском окружењу. Поред тога, књига нас води у свет 
маште, пуна је детаљних описа природе, животиња и натприродних бића. Читајући 
књигу могла сам јасно да замислим Медвеђу пећину, шуму и њене становнике, дивље 
потоке и хучни водопад. 

Књигу бих препоручила свима који воле авантуру.  
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Другарство Роње и Бирка 
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