Назив дела: Чарли и фабрика чоколаде
Име и презиме писца: Роалд Дал
Наслов рада: Чудесна жеља за чоколадом
Писац Роалд Дал своје књиге најчешће посвећује деци којима живот није најлепши. Врло поучна
књига истоименог писца описује сиромашног дечака Чарлија Бакита који живи у седмочланој
породици.
Чарли и његова породица често гладују и жељни су хране. Малом дечаку није лако. Као и сва деца
воли слаткише, али посебно издваја чоколаду. За свој рођендан добио би једну чоколаду коју би у
сласти појео. Да би та ситуација за Чарлија била још тежа, сваки дан на путу до школе би
пролазио поред најбоље фабрике чоколаде на свету. Та фабрика годинама није отварала своја
велика и мистериозна врата. Једнога дана у новинама је писало да господин Вили Вонка, власник
фабрике, поклања пет златних улазница за обилазак чудесне чоколадне фабрике. Добитници ће
бити деца. Улазнице су се криле у чоколадама. Чарли је маштао о томе, али и сам је знао да има
врло мале шансе. Свеједно, био је упоран.
Када је напокон дошао и Чарлијев рођендан, и када је добио свој поклон,, своју чоколаду, ту га је
чекало само кремасто изненађење и ништа више. Међутим, то га није разочарало, и поред
огромне жеље за обиласком те велике фабрике, њему је била довољна и само то слатко
задовољство, савршен укус топљења чоколадне черолије у његовим устима.
Када се једног дана Чарли враћао кући, у снегу је угледао читавих педесет центи. Окренуо се око
себе погледавши има ли у близини пролазника чије би те паре могле бити. Али, како није било
никога, новац је био његов. Био је одлучан да од тог новца купи чоколаду. Купио је једну
чоколаду. Златне улазнице није било. Онда је од преосталог новца купио још једну чоколаду.
Скидајући омотач, Чарли је размишљао о савршеном мирису чоколаде који је осећао пролазећи
поред фабрике. Када је отворио, запљеснула га је величанствена улазница. Чудо се десило.
Заједно са Чарлијем радовала сам се, као што се, вероватно, радовало и свако дете које је ову
књигу читало.
Када су оЧарли и деда Џо, кога је Чарли повео са собом у Вонкијеву фабрику, ушли унутра, прво
су добро помирисали тај очаравајући мирис. Били су у друштву осталих добитника улазница и
господина Вилија Вонке, доброг човека, који је приметио да су неухрањени и дао им шољу топле

око себе. Господин Вонка је врло
брзо схватио о каквом дечаку је реч, и колико је заправо његова страст за
чоколадом огромна, па је самим тим у једном даху одлучио да ту исту, велику,
тајанствену фабрику остави Чарлију. Њега су године већ газиле, а својих
наследника није имао. Чарлија је оваква вест изненадила и одушевила.
чоколаде. Вили је пажљиво слушао и посматрао људе

Од овог момента имао је све што је желео у животу.
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