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,,Чарли и фабрика чоколаде”, Роалд Дал
Чоколадни свет Вилија Вонке
У овој књизи ради се о сиромашном дечаку по имену Чарли. Дечак са својом
породицом живи у трошној кућици.
Једног дана објављено је да се у само пет чоколада на целом свету налазе златне
карте које омогућавају обилазак фабрике чоколаде ,,Вонка”. Много људи покушавало је да
пронађе златне карте. Наравно, међу њима је био и Чарли. Прве четири карте освојила су
два дечака и две девојчице. Прву чоколаду Чарли је добио за свој рођендан од родитеља.
Нажалост, није нашао златну карту у њој. Великодушно ју је поделио са својом породицом.
За другу чоколаду му је дека дао новац, али ни у њој ништа није пронашао. Шетајући по
снегу, Чарли налази новац ког је било довољно за куповину чоколаду. Када ју је отворио,
није се нешто претерано надао да ће у њој пронаћи карту. Откривши карту, Чарли је био
пресрећан. Сви људи у продавници су га молили да им да карту, неки су му нудили и
новац, бицикл…,али он никоме није хтео да је да. Поносно је кући однео своју карту и
похвалио се својој породици.Његов дека је посебно био поносан пошто је некада радио у
тој фабрици.
Сваки власник карте имао је право да поведе једног члана породице са собом. Чарли је
повео свог деку. Састали су се у десет ујутро, првог фебруара, испред фабрике . Када су
ушли у фабрику, сви су пратили Вилија Вонку. Видели су много занимљивих ствари попут
чоколадне реке и како веверице чисте орахе. На оба места су се десиле незгоде.На првом
месту је дечак упао у чоколадну реку, а на другом месту су девојчицу веверице бациле у
рупу за смеће. У следећем делу једна девојчица пробала је једну жваку и била је попут
великог плавог балона. На крају је Чарли помогао Вилију да се помири са оцем.
Ова књига ми се свидела зато што има много различитих авантура.
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