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Чарли и фабрика чоколаде
Чарли је дечак који живи у веома сиромашној породици коју чине његови родитељи и бабе
и деде са очеве и мајчине стране. Сваке године за рођендан од њих добија само једну
чоколаду. Вили Вонка, најпознатији произвођач слаткиша у свету, организује такмичење у
којем само петоро деце-проналазача златне улазнице, добија прилику да прође кроз све тајне
Вилијеве необичне фабрике. Узбудљивим сплетом околности Чарли је дошао до улазнице.
Својим добрим делима и скромношћу заслужио је да се нађе међу добитницима. Остала деца
представљају потпуну супротност Чарлију и много више личе на децу данашњице. Верука
Солт увек мора да добије све што пожели од свог оца, а Виолета Борегард не може да
поднесе пораз, већ мора увек да победи, макар и неправедно, јер све мора да је по њеном;
такође држи рекорд у жвакању жваке. Аугустус Глумп оличење је гојазног зависника од
хране, на кога је мајка изузетно поносна јер је другачији од осталих дечака који живе у свету
фудбала и игрица, какав је рецимо Мајк Тиви. Чоколада га уопште не интересује, али награда
изузетно интересује његове амбициозне родитеље.
Улазак у фабрику чоколаде ових различитих ликова јесте и својеврсна игра истине у којој се
њихови карактери потпуно разоткривају, а мане бивају кажњене. Упечатљива је песма УмпаЛумпа која испраћа свако дете, јер се руга њиховим манама на веома духовит начин.
На крају остаје једино скромни Чарли, коме Вили Вонка жели да поклони читаву фабрику
под условом да њом управља потпуно сам. Чарлију је његова породица најважнија на свету,
важнија чак и од фабрике, важнија од блиставог живота који обећава. То на крају схвата и
Вили, тако што мења свој услов и омогућава Чарлију и његовој породици бољи живот.
Поред свих Чарлијевих врлина, највише ми се свидела његова брижност и однос према
породици која му је изнад свега. Допали су ми се и тајни изуми Вилија Вонке, као што је
длакава карамела, жвака са укусима разних јела, чоколадна река.
Ипак оно по чему ћу памтити овај роман јесте лик дечака Чарлија који зна шта су праве
вредности у животу.
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