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Хобит, Џ. Р. Р. Толкин

Повратак отетог блага
Билбо Багинс је Хобит који је срећно живео у својој кући, све док га стари чаробњак
Гандалф није позвао да са њим и патуљцима крене у авантуру. Тринаесторица браће
патуљака су желели да поврате украдено благо својих предака од змаја Шмауга. Билбо је
изузетно паметан, што показује у делу када среће три трола која су желела да поједу
патуљке и Хобита. Он се досетио како да им одвлачи пажњу док неко не смисли како да их
се реши. Чаробњак је искористио тајну коју је знао, пустио светлост и скаменио тролове.
Знали су да тролови живе у тамним местима и претпостављали су да поседују неке
драгоцености, те су потражили њихово склониште. Њихове претпоставке су се обистиниле
и нашли су уникатне мачеве које су направили вилењаци, чија је вредност непроцењива и
како им је дешифровао вилењак, мачеви су служили за заштиту од злих створења. После
преспаване ноћи, Билбо се нашао у зачараној шуми, у којој упознаје Голума, коме краде
чаробни прстен, захваљујући којем је постао невидљив, што му је омогућило да несметано
прати Голума до излаза, после чега се сусреће са својим пријатељима на другој страни
планине. Ово је уједно и најлепши део књиге који нам показује колико је Билба пратила
срећа јер је он сасвим случајно узео прстен и ставио га на руку и тиме постао невидљив,
што му је спасило живот. После узимања понија од Гандалфовог пријатеља Беорна,
Гандалф напушта дружину која натавља своју авантуру кроз шуму пуну баука и опасних
створења.
Билбо је показао да је неустрашиви јунак јер је искористио прилику, док је змај
спавао, да му отме благо и није се плашио да остане са њим, како би разговарао и открио
која је његова слаба тачка, да би могли да га убију. Он је на мудар начин успео да сазна да
је змајева слаба тачка срце, што је омогућило стрелцима да га убију. Књига се завршава
срећним повратком Билба кући и захвалношћу патуљака због повратка блага њихових
предака. Књигу бих препоручила зато што је пуна авантура, пуна маште и интересантна за
читање.
У роману су ми се највише свидела мисао која говори о томе да су мудрост и срећа
две ствари које су нам потребне у животу: мудрост да знамо да отворимо врата, а срећа да
нас погура да прођемо кроз њих.
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