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Ово је занимљива прича о једном Чарлију. Он је био 
једино дете у породици од 7 чланова. Та породица била је сиромашна и 
скромно је живела. Малени Чарли сањао је о чоколади које је био жељан. 
Чоколаду би јео једном годишње, за рођендан. Једно вече тата је 
улетео у собу. Прочитао је новине у којима је најављено такмичење у 
потрази за златним улазницама за фабрику чоколаде. Чарлију се ближио 
рођендан. За рођендан Чарли је добио чоколаду и разочарао се, јер 
улазнице није било, али је уживао у укусу. Када је дошла зима породица се 
смрзавала и гладовала, а за то време је већ четворо неке деце пронашло 
улазнице. Чарли се враћао из школе и нашао је динар на поду. Купио је две 
чоколаде и у другој нашао улазницу. Био је у шоку и 
и дека Џо се јавио да иде са њим. Кренуо је у обилазак. У првој соби налазила се 
 јестива ливада и упознали су умпа-лумпе а Огастус је упао у чоколадну 
реку. У другој соби су били проналасци. Трећа соба била је машина за 
прављење оброк жваки. Занимљиво ми је било кад је Вајолет узела нестабилну 
жваку након чега је отекла. 
Ту су биле и четвртасте бомбонама које изгледају округло. 
Четврта соба је била соба са орасима у којој су радиле веверице. Верука је ушла 
у собу и веверице су скочиле на њу и гурнуле је у канту.Баш је то било смешно. 
Пету собу бирала 
су преостала два такмичара: Чарли и Мајк. Мајк, пошто је волео ТВ изабрао 
је собу везану за ТВ. У тој соби је покушао да се пребаци на ТВ и није до краја 
успео. Тако да је остао само Чарли. Вонка је прогласио Чарлија 
победником и освајачем целе фабрике. Цела породица се преселила у фабрику. 
Прича ми се свидела јер је Дека Џо, иако је дека, опуштен, детињаст и 
авантуриста. 
Схватила сам  да је најбитније бити искрен и 
поштен и да ћемо бити награђени истим понашањем од стране других људи. 
Гледала сам и овај филм а али мислим 
да је много боље прочитати књигу него погледати филм, јер читањем 
развијамо машту тако што замишљамо слике, а не гледамо слике 
које је редитељ направио. Немам никакву замерку, већ само похвале.
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