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АСТРИД ЛИНДГРЕН 

Астрид Линдгрен једна je од највећих ауторки књига за децу чија су дела променила 
књижевност за младе. Почела ке касно да пише у тридесет седмој години, њен роман Пипи 
дуга чарапа постао је светски хит. Новина у њеном делу је била што је писала 
посматрајући свет очима детета.  

О ДЕЛУ 

Роман говори о Роњи, ћерки шумског разбојника. Њено рођење с грмљавином и гласним 
харпијама најављивало је „опасну девојчицу“. Већину свог времена проводи у шуми где 
учи о храбрости и сналажљивости које јој помажу у наредном периоду. У шуми сусреће 
безброј необичних опасних створења: виле, патуљке, гузуљке, бауке, харпије... 

Поред оноземаљких створења упознаје и Бирка, вршњака који воли исто што и она, али је 
проблем што је син супарничке разбојничке банде. Роњу радозналост доводи у разне 
животне ситуације, учи је да преживи, да спасава и буде спасена. Уз све то показује да 
њена разиграност и осмех отапају и најокрутније људе. Храброст показује тако што 
одлучује да напусти родитеље и живи са Бирком кога сматра братом, у Медвеђој пећини. 
Сналази се за храну ускачући у разне опасности и извлачећи се из истих.  

Велики догађај, необична створења, лепи описи, јаке емоције чине роман занимљивим. У 
овом дивном свету маште ипак побеђује дечија љубав, која разбојнике доводи до суза. 
Овде највећи непријатељи постају браћа и ти „велики, опасни људи“ поштују дечије 
одлуке које су супротне њиховим. 
Читајући овај роман открила сам да су деца осећајна, племенита, мудра и имају 
разумевања без обзира на окружење у којем одрастају. 

Настасија Адамовић, 3/1               Име наставника: Марина Васиљевић 
ОШ „Иван Милутиновић“                                   Библиотекар: Мира Меглић Q  1
 Број телефона: 164/287-4321 
                   Маил адреса: mira.g.meglic@gmail.com

„Роња, разбојничка кћи“, Астрид Линдгрен 

Храбра Роња
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Љубав увек побеђује
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