Ronja, córka zbójnika – streszczenie, plan wydarzeń
Streszczenie
Podczas burzowej nocy w pewnej zbójeckiej rodzinie urodziła się dziewczynka, której nadano
imię Ronja. Była ona córką Lovis i Mattisa. Mattis dowodził bandą zbójecką (był hersztem),
która zarabiała na okradaniu w lesie karawan kupieckich. Matka Ronji zaś zajmowała się
domem i bardzo kochała męża i córkę. Wspólnie mieszkali w zbójeckim zamku, który raz został
zniszczony przez uderzenie pioruna.
Od tamtej chwili w drugiej części zamku zamieszkiwał najzacieklejszy wróg Mattisa – Bork wraz
ze swoją rodziną i bandą zbójecką. Rody Borka i Mattisa od zawsze się nienawidziły i toczyły ze
sobą zażarte spory. U Borków właśnie przyszedł na świat chłopczyk, którego rodzice nazwali
Birkiem. Ronja i Birk dorastali z dala od siebie, nie wiedząc w ogóle o własnym istnieniu.
Kiedy wreszcie się poznali, nie oda razu darzyli się sympatią. Z powodu waśni rodziców byli do
siebie nastawieni nieufnie i złowrogo. Uważali, że tak jak i ich ojcowie również i oni powinni się
nienawidzić. Zdarzyło się jednak, ze musieli iść sobie z pomocą i nieraz wzajemnie ratować
sobie życie, co diametralnie zmieniło ich nastawienie do siebie. Odtąd zaczęli darzyć się
szacunkiem i sympatią, a także spędzać ze sobą coraz więcej czasu na wspólnych zabawach i
rozmowach. Potrafili też przyjść sobie z pomocą w tarapatach, w jakie popadali. Ronja ocaliła
przed śmiercią Birka, pomagając mu wyjść z lasu podczas gęstej mgły. On zaś przyniósł jej
ratunek pewnego zimowego dnia, wyrywając ją ze szponów Wietrzydeł, w które wpadła w norce
Pupiszonków.
Wzajemne okazywanie sobie szacunku i sympatii coraz bardziej zbliżyło Ronję i Birka do siebie.
W końcu uczucie to przerodziło się w miłość, której nie potrafili zaakceptować ich ojcowie. Nie
chcieli w ogóle słyszeć o tym, że ich dzieci miałyby być ze sobą razem. Ojciec Ronji wyrzekł się
jej. Dziewczyna postanowiła uciec z Birkiem i wspólnie z nim zamieszkać w Niedźwiedziej
Grocie.
Nastaje wiosna, upływa lato, potem zbliża się jesień aż w końcu nadchodzi i mroźna zima.
Dzieci pozostawione same na pastwę losu, wystawione zostają na próbę wspólnego życia i
ratowania siebie przed niebezpieczeństwami. Musiały zatem wykazać się odwagą, by wspierać
się nawzajem i być za siebie odpowiedzialnymi. Stanowiło to więc prawdziwą szkołę życia.
Chociaż mieli dopiero po 12 lat, życie zmusiło ich do szybkiego przejścia etapu dorastania,
nabywania nowych umiejętności, wiedzy i doświadczenia. Wspólnie stawali więc naprzeciw
niebezpieczeństwom, przeżywali chwile smutku i radości, cieszyli się z tego, że mają siebie
nawzajem i mogą na siebie liczyć. Często od siebie odchodzili po to, by po chwili znów do
siebie wrócić przekonani, że nie mogą bez siebie żyć. Trudności życiowe, jakie spotykali na
swej drodze wzmacniały tylko siłę ich uczucia, a także pozwalały zdobyć nową wiedzę, którą
Ronja i Birk uczyli się rozumieć.
Dzieci nadal kochały swych rodziców i wcale o nich nie zapomniały. Szczególnie Ronja
odczuwała brak swego ojca. Bardzo kochała Mattisa i nie mogła pogodzić się z myślą, że już
nigdy więcej może go nie zobaczyć.
Ronja wystawiona na ciężką, życiową próbę uczy się odwagi i odpowiedzialności, a także
zaciętej walki o przetrwanie; walki z problemami, jakie zsyła na nas nieprzychylny niekiedy los.
Wyjątkowo czuła, obdarzona dobrym sercem i szczerą miłością Ronja w końcu doprowadza do

pogodzenia się zwaśnionych rodów. Udało jej się to dzięki posiadanej wierze w zwycięstwo
dobra i miłości nad złem, nienawiścią i podziałami. Przejść musiała jednak trudną drogę, dzięki
której stała się dojrzalsza i poznała siłę prawdziwej, potrafiącej wszystko zmienić i naprawić
miłości. Jej niezwykła ufność, a także szczerość nieskażonych niczym dziecięcych uczuć
zażegnały długoletni konflikt i przywróciły wreszcie pokój między rodami.
Plan wydarzeń
1. Narodziny Ronji.
2. Burzowa noc i rozłupanie zamku na dwie części.
3. Bork i jego banda odwiecznymi wrogami Mattisa.
4. Przyjście na świat Birka – syna herszta Borka.
5. Dzieci ratują sobie nawzajem życie.
6. Miłość Ronji i Birka.
7. Rodzice wyrzekają się młodych.
8. Ucieczka dzieci i zamieszkanie w Niedźwiedziej Grocie.
9. Wystawienie na ciężką próbę – wspólne przejście okresu dojrzewania.
10. Szczęśliwe dni spędzone w grocie.
11. Zwycięstwo miłości – ostateczne zażeganie sporu.

