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Роњина и Биркова храброст 

Књигу „Роња, разбојничка кћи“ сам прочитао брзо јер је веома занимљива и 
узбудљива. 

У причи је основни проблем непријатељство две разбојничке банде. Проблем 
решен је уз малу помоћ Роњине и Биркове храбрости. 

Док се рађала Роња било је олујно вече и муња је преполовила Матисову тврђаву 
(Матис је Роњин отац и вођа разбојника). Настала пукотина је названа Паклена 
провалија. Матисови разбојници су морали да живе у једној половини тврђаве, што им 
није сметало. Тврђава је била толико велика да им је и четвртина била довољна да 
живе без гурања. Толико је била велика да је Роња мислила да је Камена дворана 
(највећа дворана у тврђави) цео свет. Ту је неко време живела без изласка. А није да 
је било мало људи у тврђави: 13 разбојника + Матис + Лувис (Роњина мама) + Роња. 
Кад је Роња изашла у Матисову шуму смејала се себи што је уопште мислила да је 
Камена дворана цео свет. Матис јој је рекао да се чува сивих баука (као опаснији вук), 
харпија (огромне птице грабљивице које лове све), Паклене провалије (знате већ шта 
је то 😊 ), да се не скотрља у реку (дубоку), Боркиних разбојника (непријатељских).  

Роња је научила да у Матисовој шуми никад не треба да се плаши јер то привлачи 
бауке. Вежбала је да са крова не упадне у Паклену провалију и видела да на крову 
Северног дела неко стоји. Питала је ко је он (не баш пријатељски, ипак је он био у 
тврђави њеног оца), а он јој је рекао (уз непријатељски смех) да је он Бирк, син Борке, 
вође разбојника. Рекао је да он није на Северном делу, већ у Боркином утврђењу. 
Роња се изнервирала и скочила преко Паклене провалије на Бирка. Он је, такође, 
прескочио провалију и онда су наставили са прескакањем све док Бирк није упао 
унутра. Роња га је спасила и отрчала у тврђаву. Једне зимске вечери Роња је упала у 
снег и заглавила ногу, а Бирк ју је (на сву срећу 😊 ) спасао. Роњина мржња је нестала 
и баш кад је то схватила, Бирк ју је питао да му буде сестра. Она је пристала и тајно се 
виђала са Бирком.  

Ја бих ово све много даље препричавао, али је ограничена дужина текста, па 
нећу више. Можда је добро то што је тако, јер ћете ви сад желети да прочитате књигу и 
сазнате шта се десило. Важно је да знате да ћете из романа научити како деца могу да 
храброшћу и упорношћу помире своје породице. 
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Живот у тврђави 
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