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Το γνωρίζατε ότι υπάρχει κάτι παραπάνω στον Ρόαλντ Νταλ από καλές
ιστορίες; Το γνωρίζατε ότι το 10%* των δικαιωµάτων του συγγραφέα
διατίθεται στα φιλανθρωπικά ιδρύµατα που φέρουν το όνοµά του;

Ο Ρόαλντ Νταλ είναι διάσηµος για τις ιστορίες και τα στιχάκια του,
όµως είναι λιγότερο γνωστό το πόσο συχνά έκανε τα αδύνατα δυνατά
για να βοηθάει τα παιδιά µε σοβαρές ασθένειες. Σήµερα, το Θαυµα-
τουργό Ίδρυµα για Παιδιά του Ρόαλντ Νταλ συνεχίζει το εξαιρετικό
έργο του συγγραφέα βοηθώντας χιλιάδες παιδιά που αντιµετωπίζουν
αιµατικά ή νευρολογικά προβλήµατα – θέµατα που πάντα ήταν σηµα-
ντικά για τον Ρόαλντ Νταλ. Επίσης, προσφέρει ουσιαστική υποστήριξη
όπως νοσηλευτικό προσωπικό και ιατρικό εξοπλισµό, αλλά και την
απαραίτητη ψυχαγωγία σε παιδιά από ολόκληρη την Αγγλία, ενώ
στηρίζει τα παιδιά όλου του κόσµου προωθώντας την έρευνα.

Θέλεις να κάνεις κι εσύ κάτι θαυµατουργό για να βοηθήσεις; Μάθε
πώς στο www.roalddahlcharity.org

Το Μουσείο και Κέντρο Ιστορίας Ρόαλντ Νταλ, που εδρεύει στο
Γκρέιτ Μίσεντεν λίγο έξω από το Λονδίνο, βρίσκεται στο χωριό του
Μπάκιγχαµσιρ όπου ζούσε και έγραφε ο ΡόαλντΝταλ. Στην καρδιά του
Μουσείου, σκοπός του οποίου είναι να εµπνεύσει την αγάπη για την
ανάγνωση και τη γραφή, εκτίθεται το µοναδικό αρχείο του από επιστο-
λές και χειρόγραφα. Εκτός από δύο χώρους όπου οι επισκέπτες µπο-
ρούν να διασκεδάσουν µαθαίνοντας για τη ζωή και το έργο του συγγρα-
φέα, τοΜουσείο στεγάζει επίσης ένα διαδραστικό Κέντρο Ιστορίας, το
οποίο πλέον φιλοξενεί την περίφηµη συγγραφική καλύβα του Νταλ.
Πρόκειται για ένα µέρος όπου δάσκαλοι, µαθητές και οικογένειες µπο-
ρούν να εξερευνήσουν το συναρπαστικό κόσµο της δηµιουργικότητας,
της ανάγνωσης και της γραφής.

www.roalddahlmuseum.org

Το Θαυµατουργό Ίδρυµα για Παιδιά του Ρόαλντ Νταλ (RDMCC) είναι ένα
καταχωρισµένο φιλανθρωπικό ίδρυµα µε αριθµό µητρώου 1137409.

Το Μουσείο και Κέντρο Ιστορίας Ρόαλντ Νταλ (RDMSC) είναι ένα κα-
ταχωρισµένο φιλανθρωπικό ίδρυµα µε αριθµό µητρώου 1085853.

Το νεο�δρυθέν Ευαγές Ίδρυµα Ρόαλντ Νταλ (Roald Dahl Charitable Trust)
υποστηρίζει το έργο των RDMCC και RDMSC.

* Τα δικαιώµατα αυτά είναι καθαρά.
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Γνωρίστε τα πέντε παιδιά του βιβλίου:

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΓΚΛΟΥΠ
Ένα μικρό αγόρι πολύ λαίμαργο

ΒΕΡΟΥΚΑ ΣΟΛΤ
Ένα κορίτσι κακομαθημένο από τους γονείς του

ΒΙΟΛΕΤΑ ΜΠΟΡΕΓΚΑΡ
Ένα κορίτσι που περνά τις μέρες του μασώντας τσίχλα

ΜΑΪΚ ΤΙΒΙ
Ένα αγόρι που δεν ξεκολλά από την τηλεόραση

και ο
ΤΣΑΡΛΙ ΜΠΑΚΕΤ
Ο ήρωάς μας
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Τώρα σας παρουσιάζουμε  
τον Τσάρλι

Αυτοί οι δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι είναι ο πατέρας 
και η μητέρα του κυρίου Μπάκετ. Τ’ όνομα τους: 

πάππους Τζο και γιαγιά Ζοζεφίνα.

Και αυτοί οι δυο άλλοι πολύ ηλικιωμένοι άνθρωποι 
είναι ο πατέρας και η μητέρα της κυρίας Μπάκετ. Το 
όνομά τους: παππούς Τζορτζ και γιαγιά Τζορτζίνα.
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Αυτός είναι ο κύριος Μπάκετ. Αυτή είναι η κυρία 
Μπάκετ.

Ο κύριος και η κυρία Μπάκετ έχουν ένα αγόρι που το 
λένε Τσάρλι Μπάκετ.

Αυτός είναι ο Τσάρλι.

Καλημέρα, Τσάρλι. Καλημέρα και πάλι καλημέρα.
Χαίρεται πολύ για τη γνωριμία σας.
Όλη αυτή η οικογένεια –τα έξι μεγάλα πρόσωπα (με-

τρήστε τα) και ο μικρός Τσάρλι Μπάκετ– ζούσε μονια-
σμένη σε ένα σπιτάκι ξύλινο στις παρυφές μιας μεγάλης 
πόλης.

Το σπιτάκι παραήταν μικρό για να στεγάζει τόσο κό-
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σμο κι η ζωή κάθε άλλο παρά άνετη ήταν εκεί μέσα. Δύο 
μονάχα δωμάτια, ένα κρεβάτι όλο κι όλο. Αυτό το κρε-
βάτι το είχαν οι τέσσερις παππούδες, τόσο γέροι, τόσο 
κουρασμένοι! Τόσο κουρασμένοι, που ποτέ δε σηκώνο-
νταν από εκεί!

Στην απάνω μεριά, ο παππούς Τζο κι η γιαγιά Ζοζε-
φίνα. Στην κάτω μεριά, ο παππούς Τζορτζ κι η γιαγιά 
Τζορτζίνα.

Ο Τσάρλι Μπάκετ και οι γονείς του –ο κύριος και η 
κυρία Μπάκετ– κοιμούνταν στο άλλο δωμάτιο καταγής, 
πάνω σε στρώματα. Και καλά το καλοκαίρι, δεν υπήρχε 
πρόβλημα. Μα τον χειμώνα, ρεύματα από παγωμένο αέρα 
σάρωναν το πάτωμα όλη νύχτα. Κι αυτό ήταν τρομερό. 
Ούτε κουβέντα, βέβαια, για να αγοραστεί άλλο σπίτι πιο 
βολικό ούτε καν ένα δεύτερο κρεβάτι. Ήταν πάμφτωχοι.

Από όλη την οικογένεια μόνο ο κύριος Μπάκετ εργα-
ζόταν σε ένα εργοστάσιο οδοντόπαστας. Καθισμένος σε 
έναν πάγκο, βίδωνε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας τα 
καπάκια στα σωληνάρια.
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Αλλά ένας βιδωτής για βουλώματα οδοντόπαστας 
είναι πάντα πολύ κακοπληρωμένος κι ο κακομοίρης ο 
κύριος Μπάκετ, όσο και αν δούλευε σκληρά και βίδωνε 
ολοταχώς τα καπάκια, ποτέ δεν κατάφερνε να κερδίσει 
ούτε τα μισά από όσα χρειαζόταν μια τόσο μεγάλη φα-
μίλια. Ούτε για ένα κανονικό φαγητό δεν έφταναν αυτά 
που κέρδιζε. Ψωμί μονάχα και μαργαρίνη έτρωγαν για 
πρωινό, πατάτες βραστές και λάχανο για μεσημέρι και 
πάλι σούπα με λάχανο για το βράδυ. Την Κυριακή έτρω-
γαν κάπως καλύτερα. Γι’ αυτό περίμεναν την Κυριακή 
ανυπόμονα. Γιατί αυτή τη μέρα, μόλο που το φαγητό 
ήταν ακριβώς το ίδιο, μπορούσε ο καθένας να πάρει και 
δεύτερη μερίδα.

Βέβαια, οι Μπάκετ δεν πέθαιναν της πείνας, όμως 
όλοι τους –οι δυο παππούδες, οι δυο γιαγιάδες, ο πατέ-
ρας του Τσάρλι, η μητέρα του Τσάρλι και περισσότερο 
ο ίδιος ο Τσάρλι– πηγαινοέρχονταν από το πρωί ως το 
βράδυ νιώθοντας κάτι κούφιο μέσα στο στομάχι τους. 
Και πιο δυνατά το ένιωθε ο Τσάρλι.

Μόλο που οι γονείς του στερούνταν συχνά το μεση-
μεριανό ή το βραδινό τους για να του δώσουν και τη δική 
τους μερίδα, πάλι ήταν λίγο για ένα αγόρι πάνω στην 
ανάπτυξη.

Ζητούσε απελπισμένα κάτι πιο θρεπτικό και πιο ευ-
χάριστο από λάχανο και λαχανόσουπα. Κι αυτό που 
λαχταρούσε πάνω απ’ όλα ήταν… ΣΟΚΟΛΑΤΑ!

Πηγαίνοντας στο σχολείο κάθε πρωί, ο Τσάρλι κοιτού-
σε τις μεγάλες πλάκες σοκολάτας μέσα στις βιτρίνες. 
Σταματούσε τότε με μάτια ορθάνοιχτα, κολλούσε τη 
μύτη του στο τζάμι και έτρεχαν τα σάλια του. Πολλές 
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φορές τη μέρα έβλεπε τα άλλα παιδιά να βγάζουν από 
τις τσέπες τους πλάκες αφράτης σοκολάτας για να τις 
τραγανίσουν με απληστία. Κι αυτό, φυσικά, ήταν για 
εκείνον ένα σωστό βασανιστήριο.

Μια φορά τον χρόνο μονάχα, όταν είχε τα γενέθλιά 
του, ο Τσάρλι Μπάκετ είχε δικαίωμα να φάει λίγη σοκο-
λάτα. Όλη η οικογένεια έκανε οικονομίες πριν από αυτή 
την εξαιρετική γιορτή και, όταν έφτανε η μεγάλη μέρα, 
πρόσφεραν στον Τσάρλι μια μικρή πλάκα σοκολάτα όλη 
δική του.

Και κάθε χρόνο, εκείνο το θαυμάσιο πρωί των γενε-
θλίων, τοποθετούσε προσεκτικά την πλάκα μέσα σε ένα 
μικρό ξύλινο κιβωτιάκι για να τη φυλάξει σαν ένα πολύ-
τιμο κομμάτι ατόφιο χρυσάφι. Κι ύστερα, για μερικές 
μέρες, του έφτανε να την καμαρώνει δίχως να τολμά να 
την αγγίξει.

Τέλος, όταν δεν άντεχε άλλο πια, έσκιζε ένα τοσοδά 
κομματάκι σοκολάτα. Ύστερα έπαιρνε μια τοσηδά μπου-
κίτσα, όση χρειαζόταν για να νιώσει την ωραία γλυκιά 
γεύση να απλώνεται στη γλώσσα του. Την άλλη μέρα 
τραγάνιζε άλλη μια τοσηδά μπουκίτσα και πάλι και πάλι. 
Κι έτσι ο Τσάρλι διατηρούσε πάνω από μήνα αυτό το 
πολύτιμο δώρο των γενεθλίων, που ήταν μια μικρή πλά-
κα σοκολάτας της δραχμής.

Μα δε σας είπα ακόμα τι ήταν αυτό που βασάνιζε 
πάνω από όλα τον Τσάρλι που τρελαινόταν για σοκολά-
τα. Κι αυτό το βασανιστήριο ήταν πολύ χειρότερο από 
το να βλέπει πλάκες σοκολάτας στις βιτρίνες ή τα παιδιά 
να τραγανίζουν τα ζαχαρωτά τους μπροστά στα μάτια 
του. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πιο τρομερό μαρτύριο!
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Μέσα στην πόλη και πολύ κοντά στο σπίτι του Τσάρ-
λι βρισκόταν μια ΠΕΛΩΡΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑ!

Φανταστείτε το λιγάκι!
Και δεν ήταν, τουλάχιστον, μια συνηθισμένη σοκολα-

τοποιία. Ήταν η πιο σπουδαία και η πιο φημισμένη σε 
όλο τον κόσμο! Ήταν η ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑ ΒΟΝΚΑ, ιδιο-
κτησία ενός κυρίου που λεγόταν Βίλι Βόνκα, του μεγα-
λύτερου εφευρέτη και παρασκευαστή σοκολάτας όλων 
των αιώνων! Και τι θαυμάσιο μέρος, μαγικό!

Μεγάλες σιδερένιες πόρτες, ένας ψηλός κυκλικός τοί-
χος, καμινάδες που έβγαζαν πυκνούς καπνούς, σφυρίγ-
ματα παράξενα που έφταναν από το βάθος του κτιρίου. 
Κι απ’ έξω, γύρω από τους τοίχους και σε απόσταση 
ενός περίπου χιλιομέτρου, ο αέρας μοσχοβολούσε με μια 
πλούσια μυρωδιά, μεθυστική, λιωμένης σοκολάτας!

Δυο φορές τη μέρα –όταν πήγαινε στο σχολείο κι όταν 
γύριζε– ο μικρός Τσάρλι Μπάκετ περνούσε μπροστά από 
τις πόρτες της σοκολατοποιίας. Και σε αυτό το σημείο 
άρχιζε πάντα να περπατά πολύ αργά, με τη μύτη ψηλά, 
για να αναπνέει καλύτερα αυτή τη γλυκιά μυρωδιά σο-
κολάτας που γέμιζε τον αέρα.

Αχ, πόσο λάτρευε αυτή τη μυρωδιά! Και πόσο ονει-
ρευόταν να κάνει μια βόλτα στο εσωτερικό της σοκολα-
τοποιίας για να δει με τι έμοιαζε άραγε!
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Η σοκολατοποιία 
του κυρίου Βίλι Βόνκα

Κάθε βράδυ, μόλις τελείωνε τη λαχανόσουπά του –σκέ-
το νεροζούμι– ο Τσάρλι πήγαινε πάντα στο δωμάτιο 

των παππούδων και των γιαγιάδων του για να ακούσει 
τις ιστορίες τους και να τους πει καληνύχτα.

Ο καθένας τους είχε περάσει τα ενενήντα. Ήταν ρυ-
τιδιασμένοι σαν ξερά δαμάσκηνα, κοκαλιάρηδες σαν 
σκελετοί κι όλη τη μέρα, ώσπου να παρουσιαστεί ο 
Τσάρλι, έμεναν κουκουλωμένοι μέσα στο μοναδικό κρε-
βάτι τους, δυο στο πάνω μέρος, δυο στο κάτω, φορώ-
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ντας τα σκουφιά της νύχτας για να ζεσταίνεται το κε-
φάλι τους. Έτσι περνούσαν τη ζωή τους χωρίς να κά-
νουν το παραμικρό.

Μα μόλις άκουγαν την πόρτα να ανοίγει και τον Τσάρ-
λι να τους λέει «Καλησπέρα, παππού Τζο και γιαγιά Ζο-
ζεφίνα, καλησπέρα, παππού Τζορτζ και γιαγιά Τζορτζί-
να», και οι τέσσερις ανασηκώνονταν πάνω στο κρεβάτι 
τους, τα γέρικα ρυτιδιασμένα πρόσωπα του χαμογελού-
σαν φέγγοντας από ευχαρίστηση κι άρχιζαν να του διη-
γούνται ιστορίες. Γιατί το αγαπούσαν πολύ το εγγόνι 
τους. Ήταν η μοναδική τους χαρά κι όλη τη μέρα ζούσαν 
με την προσμονή της επίσκεψής του.

Κάποτε τον ακολουθούσαν κι οι γονείς του κι όρθιοι 
μπροστά στην πόρτα άκουγαν κι αυτοί τις ιστορίες των 
παππούδων. Έτσι, κάθε βράδυ, για μισή ώρα περίπου, 
το δωμάτιο γινόταν ένας χαρούμενος τόπος κι όλη η 
οικογένεια ξεχνούσε την πείνα και τη μιζέρια.

Κάποιο βράδυ, όταν είδε τους παππούδες του, ο 
Τσάρλι τους ρώτησε:

«Αλήθεια είναι ότι η Σοκολατοποιία Βόνκα είναι η με-
γαλύτερη στον κόσμο;»

«Αλήθεια, λέει;» φώναξαν όλοι μαζί. «Και βέβαια είναι 
αλήθεια. Για όνομα του Θεού, δεν το ήξερες; Είναι περί-
που πενήντα φορές μεγαλύτερη απ’ όλες τις άλλες!»

«Και είναι αλήθεια πως ο κύριος Βίλι Βόνκα είναι ο 
πιο έξυπνος παρασκευαστής σοκολάτας;»

«Αγόρι μου», είπε ο παππούς Τζο καθώς ανασηκωνό-
ταν πάνω στο μαξιλάρι του, «ο πιο θαυμάσιος, ο πιο 
παράξενος που γνώρισε ποτέ ο κόσμος! Νόμιζα πως δεν 
υπήρχε άνθρωπος στη Γη που να μην το ξέρει».
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«Το ήξερα πως είναι πολύ ξακουσμένος, παππού Τζο, 
κι ακόμα ήξερα πως είναι ένας πολύ έξυπνος άντρας».

«Μόνο έξυπνος!» είπε ο γέροντας. «Είναι πολύ παρα-
πάνω! Είναι ένας μάγος της σοκολάτας. Ξέρει να κάνει 
τα πάντα, ό,τι θελήσει! Έτσι δεν είναι, φίλοι μου;»

Οι άλλοι τρεις γέροι κούνησαν σιγά το κεφάλι τους 
λέγοντας:

«Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι πραγματικά η αλή-
θεια, Τσάρλι».

Και ο παππούς Τζο είπε τότε:
«Θες να πεις πως ποτέ δε σου μίλησα για τον κύριο 

Βίλι Βόνκα και τη σοκολατοποιία του;»
«Ποτέ», απάντησε ο Τσάρλι.
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«Για όνομα του Θεού! Μα πού είχα το μυαλό μου;»
«Πες τα τώρα, παππού Τζο, κάνε μου αυτή τη χάρη».
«Και βέβαια, έλα να κάτσεις κοντά μου στο κρεβάτι, 

παιδάκι μου, και άκουσε προσεκτικά».
Ο παππούς Τζο ήταν ο γεροντότερος από τους τέσ-

σερις παππούδες. Ήταν ενενήντα έξι και μισό και είναι 
πολύ σπάνιο να συναντήσεις πιο γέρο απ’ αυτόν. Όπως 
όλοι οι πολύ ηλικιωμένοι, δε μιλούσε. Αλλά το βράδυ, μπρο-
στά στον Τσάρλι, το αγαπημένο του εγγόνι, έμοιαζε να 
ξανανιώνει σαν από θαύμα. Κάθε κούραση εξαφανιζόταν 
και γινόταν όλο κίνηση και ζωντάνια, σαν νέο παλικάρι.

«Τι άνθρωπος, αλήθεια, αυτός ο κύριος Βίλι Βόνκα!» 
είπε ο παππούς Τζο. «Το ξέρεις ότι ανακάλυψε μονάχος 
του πάνω από διακόσιες ποικιλίες σοκολάτας, καθεμία με 
διαφορετική γέμιση! Άλλη περισσότερο παχιά, άλλη πε-
ρισσότερο γλυκιά κι όλες, η μια πιο νόστιμη απ’ την άλλη. 
Καμιά άλλη σοκολατοποιία δεν μπορεί να τον φτάσει!»
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«Αυτή είναι η αλήθεια», είπε η γιαγιά Ζοζεφίνα. «Και 
κάνει εξαγωγή σε όλες τις χώρες του κόσμου! Έτσι δεν 
είναι, παππού Τζο;»

«Έτσι είναι, αγαπητή μου. Προμηθεύει όλους τους 
βασιλιάδες και τους προέδρους όλου του κόσμου. Δεν 
κάνει όμως μονάχα σοκολάτες… Θεέ μου, πόσα κάνει!! 
Και τι δεν κατεβάζει το κεφάλι του! Το ξέρεις πως ανα-
κάλυψε ένα μυστικό που κάνει το παγωτό σοκολάτα να 
μένει παγωμένο ώρες ολόκληρες δίχως να χρειάζεται να 
μπει στο ψυγείο; Ακόμα και στον ήλιο αν το αφήσεις όλο 
το πρωινό, μια πολύ ζεστή μέρα, δε θα λιώσει!»

«Μα αυτό είναι απίστευτο!» είπε ο μικρός Τσάρλι κοι-
τάζοντας τον παππού του με ορθάνοιχτα μάτια.

«Και βέβαια είναι απίστευτο», πρόσθεσε ο παππούς 
Τζο. «Είναι, μάλιστα, εντελώς ανεξήγητο. Κι όμως, ο κύ-
ριος Βίλι Βόνκα το κατορθώνει!»

«Σωστά», είπαν και οι άλλοι κουνώντας το κεφάλι 
τους. «Ο κύριος Βόνκα το κατάφερε».

«Και μόνο αυτό;» συνέχισε ο παππούς Τζο μιλώντας 
πολύ αργά για να μη χάσει ο Τσάρλι λέξη από αυτά που 
έλεγε. Ο κύριος Βίλι Βόνκα ξέρει να κάνει παστίλιες από 
αλταία* με γεύση βιολέτας και καραμέλες μαλακές, που 
όταν τις πιπιλίζεις αλλάζουν χρώμα κάθε δέκα δευτερό-
λεπτα, και πανάλαφρα ζαχαρωτά που λιώνουν μόλις τα 
βάλεις στο στόμα σου. Φτιάχνει κι ένα είδος τσίχλας που 
δε χάνει ποτέ τη γεύση της και μπαλόνια από ζύμη φρού-

*  Ένα φυτό της οικογένειας της μολόχας. Τον πολτό από τη ρίζα 
του χρησιμοποιούσαν στη ζαχαροπλαστική.
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των που γίνονται πελώρια όταν τα φουσκώσεις κι ύστε-
ρα τα τρυπάς με μια καρφίτσα και τα καταπίνεις. Ύστε-
ρα, έχει ένα μυστικό τρόπο για να φτιάχνει αυγά που-
λιού, γαλάζια με μαύρες πιτσίλες, που όταν βάζεις ένα 
από αυτά στο στόμα μικραίνει, μικραίνει, ώσπου μένει 
ένα τοσοδούλι ζαχαρένιο κλωσοπουλάκι ροζ πάνω στην 
άκρη της γλώσσας».

Ο παππούς Τζο σώπασε μια στιγμή για να γλείψει τα 
χείλη του.

«Μόνο που το σκέφτομαι», είπε, «μου τρέχουν τα 
σάλια…»

«Και μένα το ίδιο!» είπε ο Τσάρλι. «Μα, σε παρακαλώ, 
συνέχισε».

Ενώ μιλούσαν, ο κύριος και η κυρία Μπάκετ, οι γονείς 
του Τσάρλι, είχαν μπει στις μύτες των ποδιών. Και οι δυο 
στέκονταν κοντά στην πόρτα κι άκουγαν.

«Διηγήσου στον Τσάρλι την ιστορία εκείνου του τρελού 
Ινδού πρίγκιπα», είπε η γιαγιά Ζοζεφίνα, «θα του αρέσει 
πολύ».

«Θες να πεις τον πρίγκιπα Ποντίσερι», είπε ο παπ-
πούς Τζο κι έβαλε τα γέλια.

«Του είχε στρίψει για καλά», είπε ο παππούς Τζορτζ.
«Ήταν, όμως, πολύ πλούσιος», είπε η γιαγιά Τζορτζίνα.
«Τι έκανε;» ρώτησε ανυπόμονα ο Τσάρλι.
«Θα το μάθεις», είπε ο παππούς Τζο, «άνοιξε καλά 

τα αυτιά σου».



 Πέντε παιδιά –και μονάχα πέντε– πή- 
ραν την άδεια να επισκεφτούν το εργο- 

στάσιο σοκολάτας του κυρίου Βόνκα. Τα πέ- 
ντε αυτά τυχερά παιδιά θα έβλεπαν όλα 
τα μυστηριώδη μηχανήματα του εργοστα- 
σίου απ’ όπου έβγαιναν τα πιο θαυμαστά 
ζαχαρωτά όλου του κόσμου.

Τι συμβαίνει, όμως, όταν συναντούν το διά- 
σημο κύριο Βόνκα; Τι συμβαίνει όταν περνάνε τη  μεγάλη πύλη 
του εργοστασίου; Τι συμβαίνει όταν βλέπουν για πρώτη φορά 
τους παράξενους εργάτες που μιλούν μόνο με στίχους και που 
οι μικροσκοπικές σκιές τους διαγράφονται στα παράθυρα 
του εργοστασίου; Και… τι συμβαίνει όταν ένα από τα παιδιά 
παρακούσει τις εντολές του κυρίου Βόνκα;
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