
ВИЗИТКА

Забавната книга „Чарли и шоколадовата фабрика“ 
е написана от Роалд Дал. Той е писател хуморист, тво
рил във Великобритания. Родителите му са от Норвегия. 
Едни от най-четените негови детски книги са „Семейс
тво Тъпашки“, „Вещици“, „Матилда“.

Роалд Дал

ВИЗИТНА КАРТИЧКА НА РОААА ААЛ
Дата на раждане: 13.09.1916 г.

Цвят на очите: синьо-сиви
Положителни качества: Никога не е доволен
о т  това, което е направил.
Любим цвят: жълт
Любимо телевизионно предаване: новини 
Любим аромат: пържен бекон 
Височина: приблизително два метра

РАЗКАЗЪТ НА ДЯДО ДЖО

-  Но това е невъзможно! -  заяви малки
ят Чарли, вторачен в д я д о  с и .

-  Освен това -  продължи дядо Джо мно
го бавно, за да не изпусне Чарли нито ду
мичка -  господин Уили Уонка може да нап
рави бонбони от ружа с вкус на виолетки. 
Прави и разкошни карамели, които проме-

нят цвета си на всеки десет секунди, докато 
ги смучеш, както и леки като перца бонбон- 
ки, които се стопяват прелестно в мига, в 
който ги лапнеш. Прави дъвка, която не си 
губи аромата, и захарни балони, които мо
жеш да надуеш до огромни размери, а пос
ле да ги пукнеш с карфица и да ги излапаш. 
На всичкото отгоре има някакъв таен метод 
за изработването на прекрасни сини птичи 
яйца на черни точици и когато лапнеш едно 
такова, то постепенно се смалява, докато на 
върха на езика ти остане мъничко птиче от 
розова захар.

Роалд Дал,
из ,, Чарли и шоколадовата фабрика “



. Кои са били любимите животни на 
детския писател Роалд Дал?
A) котките Б) кучетата
B) конете Г) мечките

!. Къде Роалд Дал е написал своите 
прекрасни книги за деца?
A) в Норвегия
Б) в шоколадовата фабрика
B)във Великобритания 
Г) в Мексико

I. С кого разговаря Чарли?
A) с баба Джозефина Б) с Роалд Дал
B) с дядо Джо Г) със себе си

I. Кое е необичайното в карамелени- 
те бонбони, произвеждани в шо
коладовата фабрика на господин 
Уили Уонка?
A) Докато ги смучеш, променят цвета си. 
Б) Опаковани са по 10 в пакетче.
B) Опаковани са по повече от 10 в 
пакетче.
Г) Докато ги смучеш, променят вкуса си.

5. Как Чарли може да излапа 
захарните балони според дядо си?
A) Да ги надуе, докато станат много 
големи, и да отхапва по малко.
Б) Да си хапва от всеки балон и след 
това да го пробие с карфица.
B) Да ги надуе до огромни размери и 
след това да ги пукне с карфица.
Г) Да ги разделя поравно с дядо си.

6. Как можеш да имаш мъничко птиче 
от розова захар на езика си, ако си 
в шоколадовата фабрика на Уили 
Уонка?
A) Когато лапнеш синьо яйце на черни 
точици, което постепенно се смалява. 
Б) Когато лапнеш синьо яйце на 
червени точици, което постепенно се 
смалява.
B) Когато лапнеш черно яйце на сини 
точици, което постепенно се смалява.

8.

Г) Когато лапнеш синьо яйце на чер
вени точици заедно с дъвка, която не 
си губи аромата.

7. На коя дата е роден Роалд Дал?
A) 19.05.1916 г.
B) 19.09.1916 г.

Б) 15.09.1961 г. 
Г) 13.09.1916 г.

От какво господин Уили Уонка 
може да направи бонбони с вкус на 
виолетки?
A) захар Б) ружа
B) карамел Г) шоколад

Кое е положителното качество, 
което притежава Роалд Дал според 
самия него?

10. Кое е прелестното на леките като 
перце бонбонки на господин Уили 
Уонка?

Защо дядо Джо разказва много 
бавно на Чарли за господин Уили 
Уонка?

Попълни своята визитна картичка.
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