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Приказ романа 

Роман „Роња, разбојничка кћи“ написала је Астрид Линдгрен, ауторка многих 
занимљивих књига за децу, као што је „Пипи дуга чарапа“. 

Ово је један диван роман. Књигу сам врло брзо прочитала, јер ми се јако свидела. 
Главна јунакиња Роња је ћерка вође разбојничке банде. Она је упознала Бирка, сина 
другог разбојничког вође. Онда се због Бирка посвађала са Матисом, својим татом, и 
побегла у шуму да живи у пећини са Бирком. У пећини су деца јела рибу и месо и пила 
млеко дивљих коња. Имали су копље и нож. Са њима је у пећини живела и кобила Лиа 
која им је давала млеко, и њихова два коња: Битанга и Дивљак. Покривали су се 
лисичијом и медвеђом кожом да би им било топлије. Сваког дана су ишли на језеро 
одакле су узимали чисту воду. Једном су се посвађали око тога ко је изгубио нож, али 
су га нашли и заборавили на свађу. Углавном су се лепо слагали. Када су једно другом 
спасили животе, онда су се спријатељили и били су као брат и сестра. Одлазак од куће 
и живот са Бирком је за Роњу нови почетак и нови начин живота.  

Роман ми се свиђа јер је живот јунака пун авантура и из њега се може научити да 
је важно да деца буду самостална као Роња и Бирк. 

Нисам могла да предвидим да ће се Роња вратити кући код маме и тате, него сам 
мислила да ће заувек остати у пећини јер им је у пећини било много лепо. Када је 
једног дана нашла оца у шуми како плаче, помирили су се и заједно вратили кући. Из 
овог дела сам научила да када се посвађам са неким, не треба да побегнем, него да 
разговарам са њим, помиримо се и заборавимо на ту свађу. Поука ове приче је да није 
битно где живиш, него да живиш са онима које волиш. 
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Роња и Бирк у пећини 
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