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„W 80 dni dookoła świataˮ Juliusz Verne

Głównym bohaterem opowieści „W 80 dni dokoła świataˮ jest angielski dżentelmen –
Phileas Fogg, znany jako stateczny, bogaty acz skromny samotnik. Zaskoczeniem dla wszystkich
jest zdarzenie, podczas którego zakłada się o 20.000 funtów szterlingów ze swoimi znajomymi
z gry w wista, że objedzie świat wokoło w ciągu 80 dni. W podróż rusza z nowo najętym,
francuskim służącym – Passepartout (w przekładach polskich – Obieżyświat). Po piętach depcze im
angielski detektyw – Fix, który jest przekonany, że to Fileas Fogg jest sprawcą kradzieży znacznej
kwoty pieniędzy z londyńskiego banku.
Podróż, odbywana za pomocą wielu środków lokomocji (pociągi, statki parowe, wierzchem
na słoniu czy za pomocą bojera) urozmaicona jest przygodami, które przeszkadzają w punktualnym
dotarciu do celu. Spośród licznych przygód warto wymienić uratowanie przez bohaterów Audy,
wdowy po hinduskim maharadży od rytuału sati (spalenia na stosie pogrzebowym męża),
napad Indian na pociąg w czasie podróży przez Stany Zjednoczone, brakiem paliwa na statku
płynącym do Europy. Również Fix wielokrotnie utrudnia Foggowi podróż, m.in. rozdzielając go
na pewien czas ze swoim asystentem.
W czasie podroży Fogg zlicza kolejne dni i, kiedy wraca do Anglii, jest przekonany, że
przegrał zakład. Czy na pewno?
Powieść była wielokrotnie zekranizowana. Niektóre adaptacje filmowe znacznie różnią się
fabułą od literackiego pierwowzoru. Na przykład, w 1983 roku powstał nawet japońsko-hiszpański
serial animowany, pt. Dookoła świata z Willym Foggiem, w którym postacie są przedstawione jako
zwierzęta – Willy Fogg (Phileas Fogg) jest lwem, Rigodon (Passepartout) – kotem, a Romy (Aouda)
– panterą.
Źródło: www.pl.wikipedia.org/wiki/W_osiemdziesiąt_dni_dookoła_świata

Pytania:
1. Imię pana Fogga.
2. Imię starego służącego pana Fogga.
3. Dzień, w którym Pan Fogg przyjmuje nowego służącego.
4. Klub, do którego należał pan Fogg.
5. Do ilu bibliotek klubowych należał pan Fogg?
6. Z jakiego miasta pochodził Jean?
7. Pierwszy wyraz tytułu gazety, która uważała, że pan Fogg jest dżentelmenem.

8. Jedno z miast znajdujących się w Japonii, odwiedził je pan Fogg w czasie podróży.
9. ………… Flanagan kładzie talię kart na stół w czasie gry.
10. Jechał z Bombaju do ………..
11. Miasto, w którym mieszkał pan Fogg.
12. ………… Row ulica, przy której mieszkał pan Fogg.
13. Narodowość pana Fogga.
14. Miejsce gdzie służący pana Fogga został pozbawiony butów.
15. Ulubiona gra pana Fogga i Audy.
16. Nazwa statku, którym pan Fogg przybył do Bombaju.
17. Przydomek służącego pana Fogga.
18. Jeden z członków Reform Club – jego imię to Andrew …………
19. ………. of England z tego banku skradziono pieniądze.
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