
Forum Gigurrorum

A volta ao mundo en 80 días

Un día Fogg chegou ao Reform Club de Londrés e escoito aos seus amigos que
discutían sobre un roubo de 50 mil libras do Banco de Inglaterra. Dicían

que fora un só home e que mandaran inspectores aos principais
portos de Europa e América. Fogg entrou na conversación e entre

todos chegaron á conclusión de que o ladrón podería escapar
facilmente posto que dar a volta ao mundo segundo o xornal

levaba 80 días. Entón Fogg dixo que el podería facer esa viaxe e
para demostrar que el podía conseguilo apostou 20 000 libras a
que o faría e os seus amigos aceptaron a aposta.
Durante os primeiros días da viaxe todo se presentaba moi

favorable, pero coa chegada ao Cairo apareceu a primeira
contrariedade, porque se atoparon co detective Flix, o cal confundira a Fogg

cun ladrón que roubara cincuenta e cinco mil libras ao banco de Inglaterra. Este vai seguindo a
Fogg e ao seu criado por todos os lugares que percorren, pero coa mala sorte de non recibir
nunca a tempo a orde de detención.

Deste xeito chegan a Bombai onde subiron ao tren que lles levaría a Calcuta, pero atopáronse
con que a vía do tren non estaba acabada. Fogg decidiu comprar un elefante para poder
continuar. Durante a viaxe rescataron a Aouda que ía ser quiemada xunto ao seu difunto marido.

Tras novos incidentes embarcaron nun buque con destino a Hong-Kong, outra vez co policía Flix
tras os seus pasos. Aouda seguiu a viaxe xunto a eles.

En Hong-Kong, Picaporte perde o barco no que se dirixían a Xapón. Picaporte atopábase só e sen
diñeiro, ata que viu un grupo de tirititeiros que actuaban en Xapón e uniuse a eles. Outra vez
xuntos embarcáronse cara San Francisco, alí tomaron un tren que debía atravesar todo o
continente e levalos a Nova York. Durante a viaxe uns indios asaltaron o tren e leváronse a
Picaporte con eles. Fogg e outros homes foron a rescatalo e ao día seguinte regresaron con el.
Cando chegaron a Nova York o barco que ía a Inglaterra, xa partira. Ao día seguinte atoparon un
barco e Fogg ofreceulle diñeiro ao capitán para que cambara o seu rumbo e se dirixise cara
Liverpool e o capitán aceptou. Cando xa faltaba pouco acabouse o carbón. Fogg comprou o
buque e queimou todo o que había nel para seguir a máxima velocidade. Chegan a Liverpool e
Flix arresta a Fogg. Cando estaba no calabozo Flix díxolle que houbera un erro xa que o ladrón xa
fora detido. Liberárono e tomou un tren a Londres, cando chegaron o reloxo marcaba 20 h e 50
min, perdera a aposta. Xa na casa Fogg declaroulle o seu amor a Aouda e entón chaman ao cura
para que os case. O cura díxolles que non podía casalos mañá luns porque hoxe era sábado.
Foron correndo ao Club e chegaron xusto no minuto en que se cumpría o prazo. Chegaran 24
horas antes, por mor de dar a volta ao mundo en dirección leste polo que gañaron 24 horas ao
pasar a liña de cambio de data.

COMPRENSIÓN DO TEXTO

1. Que apostaron?
2. Por que os perseguía Flix?
3. A quen resacaton cando ían de Bombai a Calcuta?
4. A que se uniu Picaporte para chegar ao Xapón?
5. Que ocorreu na metade da viaxe entre San Francisco E Nova York?
6. Que fixeron cando se acabou o carbón?
7. Que día da semana chegaron a Londres?
8. Por que gañaron 24 horas?


