Назив дела: „Чарли и фабрика чоколаде“
Име и презиме писца: Роалд Дал
Наслов рада: Чудесна жеља за чоколадом
Постоје они хумани људи који помажу другима и деци која немају хране, и немају погодне
услове за живот. Такав човек је и господин Вили Вонка који у роману Роалда Дала „Чарли и
фабрика чоколаде“ помаже дечаку Чарлију Бакиту.
Чарли Бакит је сиромашан дечак који живи у једној трошној кући са родитељима, бакама и
декама. Некада немају шта да једу. Чарлијев отац ради у једној малој фабрици и не зарађује
много. Док би ишао од куће до школе, Чарли је пролазио поред Вонкијеве фабрике и мирисао
топлу чоколаду. Чарли је тек за рођендан добијао једну чоколаду: ВОНКИЈЕВ
ВЕЛИЧАНСТВЕНИ СОЧНИ УЖИТАК!
Господин Вонка је убрзо организовао и једно такмичење: ко пронађе златну улазницу у
једној од чоколада, моћи ће да буде гост у фабрици господина Вонке а такође ће добити и
доживотне залихе слаткиша. Али на свету постоји свега пет улазница!
Свакога је занимало ко то ради у Вонијевој фабрици. Занимљиво је то што ту нису радили
људи, већ чудна створења налик људима, Умпе-Лумпе. Све у вези фабрике било је нестварно.
Стигао је тај дан, дан Чарлијевог рођендана и добио је чоколаду! Пажљиво је скидао омот
са ње и надао се да ће угледати бљештаву, златну улазницу. Али нажалост, ту није било ње.
Чарли је остао упоран.
Једне вечери је нашао педесет пенија у снегу. Пошто је видео да око њега нико не тражи
изгубљени новац, узео их је. Купио је чоколаду и већ за пола минута ју је целу појео. Остатком
новца је купио још једну чоколаду и док је скидао омотач, угледао је сјај те величансвене
златне позивнице. Чим се вратио кући, укућане је изненадио радосном вешћу.
Следећег јутра, Чарли је са својим деком Џоом отишао у фабрику. Ту су била разна деца
која су нестрпрљиво чекала да се фабрика отвори.
Ушли су у фабрику, обишли Умпе-Лумпе, чоколадну реку, машину за жвакаће гуме,
пробали величанствене Вонкијеве изуме: чепиће сласти, длакаве карамеле, светлећи лилихип,
дугине капи...
Након што су сви отишли из фабрике, Чарли је остао, а господин Вонка му је рекао да он
од сада може живети у фабрици. Након што је то саопштио породици, кренули су у фабрику.
Уселили су се и почели да живе лепим животом.
Роалд Дал и у овом роману пише о деци, и посвећује књиге деци која не живе лепим
животом. Пише о деци која су сиромашна, деци о којима родитељи не воде бригу или о деци
која нису прихваћена у друштву. Тако писац на свој начин подстиче децу да не тугују и изборе
се са болом.
Колико год нам нешто битно недостајало у животу, морамо то жарко желети
и можда нам се у будућности оствари.
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