Назив дела: Чарли и фабрика чоколаде
Име и презиме писца: Роалд Дал
Наслов рада: Чарли и фабрика чоколаде
Ово је једна сложена прича коју је написао Роалд Дал. Он је дечији писац који је
живео од 1916. до 1990. Рођен је у Велсу и једно од његових највећих писаних дела је
књига ,,Чарли и фабрика чоколаде".
Главни лик те приче је децак Чарли Бакет. Тај дечак је способан мали
срећник. Мој омиљени део у књизи је када Чарли пронађе златну улазницу у омоту од
чоколадице господина Вилија Вонке. Тај тренутак ми се свидео, зато што је Чарли
коначно пронашао срећу у свом животу. Такође ми се заиста допада што има пуно
необичних делова, на пример да постоји жвака која никада не изгуби укус. Много ми се
свиђа како је писац описао чоколаду. Док сам читала књигу имала сам жељу да је
пробам. Роалд Дал се доста бавио и неким ситним, али занимљивим детаљима. То се
односи на онај део у којем је описано да је Чарлијев отац радио у фабрици за пасту за
зубе и правио је чепове за тубу од пасте. Дечак Чарли није био богат као остала деца из
његове околине, али није му било тешко да живи у таквим условима. Волео је своју
породицу такву каква јесте. Био је добар према свима па чак иако нису сви били сјајни
према њему, али изгледа да се њему та доброта исплатила. Коначно је имао прилику да
418уђе у ту чувену фабрику чоколаде. Унутра се нагледао свега и свачега.
Из ове приче могу да извучем поуку да није важно да ли си богат него је
најважније да живиш са својим најближима и да будеш добар према свима, зато што ће се
то добро једном исплатити.
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