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Књига о малом дечаку, Чарлију Бакиту, описује његов тежак живот и сиромаштво. Он и његова
шесточлана породица станују у малој кућици на крају града, близу најпознатије фабрике на
свету. Власник те фабрике био је господин Вили Вонка, а у њој су радили мали људи УмпеЛумпе.
Чарли је више од свега волео чоколаду, али је био свестан да нема довољно новца и да не може
да је приушти. Једино је за свој рођендан добијао по једну, коју би са ужитком појео. Када је
пролазио поред Вонкијеве фабрике осетио би предиван мирис чоколаде. Пре свега, Чарли је
желео да бар још једном годишње окуси то кремасто задовољство.
Фабрика господина Вилија Вонке била је неко време затворена али пролазници су приметили
да из димњака фабрике опет излази дим. Истог дана у новинама је изашло да господин Вонка
дели пет златних улазница које су сакривене у пет чоколада. Ко буде пронашао те улазнице
моћи ће да уђе у његову фабрику. Када је Чарли чуо за улазнице срећа га је обузела, али ипак
није веровао да ће баш он бити тај срећник који ће је пронаћи, јер добија само једну чоколаду у
току године.
Враћајући се из школе, Чарли је у снегу угледао нешто светлуцаво и сјајно. То је било читавих
педесет центи. Чарли је прво помислио да неком није испало, међутим никога није било на
улици, па их је узео и кренуо до најближе продавнице. У њој је купио једну Вонкијеву
чоколаду и понадао се да ће га док буде обмотавао омот заслепети сјај једне од улазница,
међутим то се нажалост није догодило. Одлучио је да за остатак новца купи још једну. Полако
и нежно одмотавао је омот и одједном, нешто је засијало. То је била једна од пет златних
улазница. Чарлијевој срећи није било краја, брзо је отрчао до куће да саопшти то својој
породици.
У обилазак фабрике Чарли је са собом повео свог деду Џоа. Није се знало ко је од њих двојице
срећнији и узбуђенији.
Када су се величанствена врата фабрике отворила, усхићеним корацима су кренули у обилазак.
За време разгледања остали посетиоци полако су одлазили због незгода које су им се дешавале.
Само Чарлија и његовог деду ништа нје могло да спречи да заврше свој сан и обиђу ову
велелепну фабрику до краја.
Господинн Вили Вонка је био јако стар. Није више могао да води фабрику, а требало је да
остави Умпа-лумпе саме. Видевши велику жељу и узбуђење у Чарлијевим очима на саму
помисао чоколаде, знао је да ће учинити праву и велику ствар уступивши му је. Такође
истовремено учинио је огромну ствар за читаву његову породицу знајући у каквој су
ситуацији.
Тако се Чарлијева жеља остварила, а он и његова породица су добили нови дом.
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