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Selles raamatus on juttu viiest lapsest:
AUGUSTUS AHNE
on rikas ja ahne poiss
VERUCA SOOL
on vanemate poolt ärahellitatud plika
VIOLETA VÄLJAPAISTEV
on tüdruk, kes päev läbi nätsu mälub
MIHKEL TELEKAS
on poiss, kes ainult televiisorit vaatab
Ja veel
CHARLIE PANG,
meie loo kangelane
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Saame tuttavaks Charliega

Ne e d kaks ig ivana inimest on härra Pange isa ja ema.
Neid kutsutakse vanaisa Joeks ja vanaema Josephineks.
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Ja need kaks igivana inimest on proua Pange isa ja ema.
Neid kutsutakse vanaisa Georgiks ja vanaema Georginaks.

See on härra Pang ja too on proua Pang. Härra ja proua
Pangel on väike poeg, kelle nimi on Charlie Pang.
•
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See ongi Charlie.
Kuidas sul läheb? Ja kuda sinul läheb? Ja siis veel kord —
kuidas sul läheb? Tal on hea meel teiega kohtuda.
•
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ROALD DAHL

Kogu see perekond, kus on kuus täiskasvanut (loe nad
üles) ja veel väike Charlie Pang, elab pisikeses puumajas
suure linna servas.

Majas polnud kaugeltki nii palju ruumi, et nii palju
inimesi seal elada võiks, ning neil kõigil oli seepärast väga
ebamugav. Majas oli vaid kaks tuba ja üksainuke voodi.
Voodi oli antud neljale vanakesele, sest nad olid väga vanad

•
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ja väsinud. Nad olid lausa sedavõrd väsinud, et ei tulnud
kunagi voodist välja.
Vanaisa Joe ja vanaema Josephine lamasid voodi ühes
otsas ning vanaisa Georg ja vanaema Georgina selle teises
otsas.
Härra ja proua Pang ning väike Pange-Charlie magasid teises toas põrandale laotatud madratsitel.
Suvel polnud häda midagi, aga talvel õhkas jääkülm hingus öö läbi üle põranda ning see oli tõesti õudne.
Parema maja ostmine ei saanud tulla kõne allagi. Nad
ei saanud osta isegi teist voodit, kus magada, sest olid liiga
vaesed.
Härra Pang oli peres ainus, kel oli töökoht. Ta töötas
hambapastatehases. Seal istus ta terve päeva laua taga ning
keeras täidetud hambapastatuubidele korke peale. Aga hambapastatuubide korgikeeraja ei teeni kuigi palju raha ning
vaene härra Pang ei saanud tavaliselt osta pooltki sellest,
mida ta suur pere vajas, ükskõik kui palju ta töötas või kui
kiiresti korke keeras. Ei jätkunud õieti isegi söögi jaoks.
Ainus toit, mida nad endale võisid lubada, oli margariinileib
hommikul, kapsaga keedukartulid lõunaks ning kapsasupp
õhtusöögiks. Pühapäevad olid pisut paremad. Kõik ootasid
pühapäevi, sest siis oli toit küll sama, aga igaüks võis veel
teise portsu saada.
Pangede pere polnud muidugi päris näljas, kuid nad
kõik — kaks vanataati, kaks vanamemme, Charlie ema-isa
ning eriti väike Charlie ise — tundsid hommikust õhtuni
hirmsat tühjustunnet oma kõhus.
•
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Charlie kannatas selle all kõige hullemini. Kuigi ta isa
ja ema teinekord oma lõuna või õhtusöögi söömata jätsid
ning oma toidu talle andsid, polnud seda ikkagi kasvavale
poisile küllalt. Charlie igatses meeleheitlikult midagi
mõnusamat ja toitvamat kui kapsas või kapsasupp. Asi, mida
ta kõigest kõige rohkem ihkas, oli . . . ŠOKOLAAD .
Hommikuti kooli minnes nägi Charlie poeakendel
kõrgeid šokolaaditahvlite virnu. Ta jäi seisma, surus nina
vastu aknaklaasi ning vahtis neid, suu hullupööra vett jooksmas. Mitmeid kordi päeva jooksul nägi ta teisi lapsi taskutest
piimašokolaadi võtmas ning seda naudinguga söömas, ja see
oli tõeline piin.
Ainult ühe korra aastas sai Charlie ampsu šokolaadi ning
see juhtus tema sünnipäeval. Kogu perekond korjas selleks
erijuhtumiks raha. Kui pidupäev kätte jõudis, sai Charlie
väikese šokolaaditahvli, mille ta tohtis tervenisti üksinda ära
süüa. Ning iga kord, kui ta oli vapustav-vaimustaval sünnipäevahommikul oma tahvli kätte saanud, pani ta selle
kõigepealt ettevaatlikult väikesesse puust karpi. Mitmel
järgmisel päeval lubas ta endale šokolaadi vaid vaadata, kuid
mitte puutuda.Viimaks, kui ta enam vastu ei pidanud, tõmbas ta imepisikese tüki paberit lahti, et näha imepisikest osa
šokolaaditahvlist. Ja siis murdis ta imepisikese tükikese —
just nii palju, et keelel hõrgutav-magusat maitset tunda.
Järgmisel päeval võttis ta jälle imepisikese tüki, ja nii ka
järgnevatel päevadel. Sedaviisi suutis Charlie oma kuuepennisest sünnipäevašokolaadist rohkem kui kuu aega rõõmu
tunda.
•
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Aga ma pole sulle veel rääkinud ühest õudsest asjast, mis
piinas väikest Charliet, seda šokolaadiarmastajat, rohkem kui
miski muu. Tema jaoks oli see hoopis, hoopis hullem kui
vaadata poeakende šokolaaditahvleid või jälgida, kuidas
teised lapsed tema nina all piimašokolaadi pugivad. See oli
kõige ärritavam asi, mida sa üldse ette võid kujutada. Lugu
oli selles, et nende linnas asus TOHUTU SUUR ŠOKOLAADIVABRIK, mida Charlie koduaknast kenasti näha
võis!
Sa ainult kujuta seda pilti ette!
Ja see polnud isegi tavaline suuremat sorti šokolaadivabrik. See oli maailma kõige kuulsam ja kõige suurem
šokolaadivabrik! See oli WONKA VABRIK ning selle
omanikuks oli härra Willy Wonka, kuulsaim šokolaadide
väljamõtleja ning tootja. Oli see vast imeliselt erutav paik!
Vabrikusse pääses läbi kõrge raudvärava, selle korstnatest
tõusis suitsu ning vabriku sisemusest kostis kummalist
undamist. Ning väljaspool oli poole miili ulatuses tunda
tugevat magusat šokolaadilõhna!
Kaks korda päevas — kooli minnes ja sealt tulles — pidi
Charlie Pang otse vabrikuväravast mööda käima. Iga kord,
kui ta pidi vabrikust mööduma, aeglustas ta sammu ning
lonkis väga-väga aeglaselt, nina püsti hoides ja vaimustavat
šokolaadiõhku sügavalt sisse hingates.
Oh kuidas ta seda lõhna armastas!
Oh kuidas ta igatses vabrikusse sisse pääseda ning näha,
kuidas see välja näeb!
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