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Анализа дела

Један, наизглед, веома лењ и обичан хобит по имену Билбо
Багинс надао се да ће до краја свог живота седети у својој
наслоњачи, испред зелених врата своје рупе, пушећи дуван
из дрвене луле. Али, на његову жалост, свим тим сновима и
надањима доћи ће крај када испред истих оних зелених врата
хобитске рупе буде затекао свог старог, и неочекиваног,
пријатеља – чаробњака Гандалфа.
Ту почиње Билбова магична и незаборавна авантура чији је
циљ, да заједно са патуљцима, чији је вођа Торин
Храстоштит и Гандалфом преко Маглених планина, Велике
реке Дивљиленда и Мрке шуме стигну до озлоглашеног,
крволочног змаја убице по имену Шмауг који је давно спалио
град Еребор и запечатио приступ незамисливој количини
злата чији је законски власник био Торинов деда, а сада и
сам Торин. Након жестоких упада у пећине Великог баука на
Магленим планинама и опасних неспоразума са шумским
виловњацима у Мркој шуми захваљујући грађанима Језерграда, који су посекли Шмауга, Торин и дружина успевају да
поврате давно изгубљено благо. Време након повратка блага
Торин, чији је разум већ почео да се губи, је провео затворен
у рушевинама старог замка желећи да ступи у крволочни бој
са шумским виловњацима и људима који су желели део блага
за себе. Ситуација је била толико огорчена да је изгледало
као да ће све да се сведе на међусобни рат. Захваљујући (ако
се то уопште може тако рећи) бауцима који су напали
патуљке, вилењаке и људе и тако започели Битку Пет армија,
сви ови народи су схватили једно-да су они ти јунаци који
морају да врате мир. Након дугих и безуспешних одбијања
баучких снага све се чинило изгубљеним, али у последњем
тренутку дошли су Моћни орлови, који су се спустили са
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Самотне пл., који су отерали бауке и тако повратили дуго
заборављени мир.
Ова књига научила ме је једно: уколико желиш да урадиш
немогућу ствар обавезно окупи својих тринаест патуљака и
пронађи негде дубоко, дубоко у себи оног старог пустолова
Тука, и да, оно најважније, ако се ипак одлучиш за једну
овакву авантуру немој заборавити да са собом понесеш један
магични прстен;
Мир је услов напретка и успеха.
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