Назив дела: „Хобит“
Име и презиме писца: Џон Роналд Руел Толкин
Наслов рада: Хобит
Писац књиге "Хобит", Џон Роналд Руел Толкин био је професор на Оксфорд
универзитету и тврдио је да је ову светску књигу започео сасвим случајно. Баш тако
случајно и главни јунак књиге, хобит Билбо Богинс ушао је у своју пустоловину.
Хобити су бића која су веома плашљива и опрезна. Они су познати по својој
гостопримљивости, али и лењости. Билбо је био баш такав и у крају су га сви знали као
мирног дечка, међутим његов живот је већ увелико прерастао у неподношљиву рутину, а
да он тога није био свестан. Живео је својим лагодним и помало досадним животом све
док на његова врата једног дана није покуцао чаробњак, Гандалф. Он је био познат по
својим авантурама и у Билбу је видео следећег савезника у пустоловини. Гандалф је са
собом повео и тринаест патуљака, спремних за авантуру. Билбу се ништа од тога није
свиђало и желео је да остане у свом дому, ленчарећи цео дан. Преко воље, они су га
извукли из свог топлог дома и Билбо је кренуо у своју прву авантуру. Нико није видео
корист од малог хобита, изузев Гандалфа. Ни сам Билбо није веровао у себе.Временом
се показало да је Билбо уствари веома добар и користан сапутник и изашао је из свега
као херој. Међутим, на његовом путу до славе, дели га много непријатељских војски,
далеких поља и мрачних шума. Лично, нисам љубитељ гломазних, авантуристичких
књига као што је ова, али сам се искрено изненадила. Књига је пуна описа, разних
магичних и митских бића и места. Док сам је читала, будила је осећај топлине у мени,
као и велику неизвесност у ишчекивању шта ће следеће да се деси. Свако поглавље је
само летело и чинило ми се као да сам и сама постала део авантуре. Несигурни, али
симпатични хобит дефинитино је освојио моје срце и учинио да се запитам шта још све
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могу открити и колико је битно да се трудимо да не уђемо у рутину, као и да сваког дана
можемо научити нешто ново.
Могу рећи да сам доста научила од Билба, а најважније јесте да човек не може да
открије нове океане, ако није спреман да изгуби обалу из вида.
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