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Глава I

У КОЈОЈ ФИЛЕАС ФОГ И ПАСПАРТУ 
СТУПАЈУ У МЕЂУСОБНИ ОДНОС 

ГОСПОДАРА И СЛУГЕ

Године 1872, у кући број 7 у Улици Севил роу, Барлинг-
тон Гарденс, у којој је 1816. године умро Шеридан1, ста-
новао је господин Филеас Фог, један од најчудноватијих 
и најзапаженијих чланова лондонског Реформ-клуба, 
иако је изгледало да се он труди да не учини ништа што 
би могло на њега привући пажњу.

После једног од највећих говорника којима се по-
носи Енглеска, дошао је, дакле, Филеас Фог, загонетна 
личност о којој се није ништа друго знало сем да је то 
човек врло углађен и један од најплеменитијих џентл-
мена високог енглеског друштва.

Говорило се да је лицем сличан Бајрону – јер су му 
ноге биле без замерке2 – али једном Бајрону са бркови-
ма и залисцима, једном хладном Бајрону који би могао 
живети хиљаду година а да не остари.

1 Ричард Шеридан (1751–1816), енглески говорник и драмски пи-
сац. (Прим. прев.)
2 Лорд Џорџ Бајрон (1788–1824), славни енглески песник, роман-
тичар, био је хром. (Прим. прев.)
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Иако је на први поглед био Енглез, Филеас Фог веро-
ватно није био Лондонац. Нико га није никада видео на 
берзи, или у банци, или у једној од установа у центру гра-
да. Ни у пристаништа, ни у докове Лондона није никада 
приспео никакав брод чији би бродовласник био Филеас 
Фог. Овај џентлмен није се појављивао ни у једном адми-
нистративном надлештву. За његово име није се никада 
чуло ни у адвокатском колегијуму, ни у Темплу, ни у 
Линколнс ину, ни у Грејс ину.3 Никада није био бранилац 
пред канцеларијским судом, ни пред највишим судом, ни 
пред финансијским судом, ни пред духовним судом. Није 
био ни индустријалац, ни трговац, ни земљопоседник. 
Није био члан Краљевског друштва Велике Британије, 
ни Лондонског друштва, ни Занатлијског удружења, ни 
Раселовог друштва, ни Западног књижевног друштва, ни 
Друштва за право, ни Друштва за уједињене уметности 
и науке, која стоје под непосредним покровитељством 
Његовог милостивог величанства. Укратко, он није при-
падао ниједном од многобројних друштава којима кипти 
енглеска престоница, од Друштва хармоникаша до Енто-
молошког4 друштва, основаног, углавном, са циљем да 
уништава штетне инсекте.

Филеас Фог био је члан Реформ-клуба и ништа више. 
Ако би се когод зачудио што се тако тајанствени џен-
тлмен налази међу члановима тога угледног друштва, 
добио би одговор да је он примљен на препоруку браће 
Беринг, код којих је имао отворен кредит. Захваљујући 
томе што су сви његови чекови „по виђењу“ били уред-
но исплаћивани задужењем његовог скоро неисцрпног 
текућег рачуна, он је имао известан пословни углед.

3 Темпл, Линколнс ин, Грејс ин, правнички квартови у Лондону. 
(Прим. прев.)
4 Ентомологија – наука о инсектима. (Прим. прев.)
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Да ли је тај Филеас Фог био богат? Свакако. Али како 
се обогатио, то ни најбоље обавештени нису знали рећи, 
а и господин Фог је био последњи коме се на пристојан 
начин могло обратити ради обавештења. У сваком слу-
чају, није био расипник, али ни тврдица. Где год је нешто 
требало за неку племениту, корисну или великодушну 
ствар, он је давао ћутке и неопажено.

Укратко, није се могао замислити ћутљивији човек 
од тога џентлмена. Говорио је што је мање могао и из-
гледао је утолико тајанственији уколико је више ћутао. 
При свему томе, живео је јавно, и све што је чинио било 
је на длаку исто, тако да су људи у својој незадовољеној 
машти тражили још нешто иза тога.

Да ли је путовао? Вероватно, јер нико од њега није 
боље познавао карту света. Није било ни најзабитијег 
кутка који он не би подробно познавао. Каткада би са 
мало кратких и јасних речи исправљао безбројне при-
поветке које су кружиле у клубу о изгубљеним или залу-
талим путницима; указивао је на то шта, у ствари, може 
бити истина, и његове су речи често биле пророчке, јер 
их је догађај увек оправдавао. Тај је човек морао пропу-
товати цео свет – бар у мислима.

Али било је извесно да Филеас Фог већ дуги низ го-
дина није напуштао Лондон. Они који су имали част да 
га боље познају тврдили су да се нико не може похва-
лити да га је видео на ма ком другом месту сем на путу 
којим је ишао сваки дан, непосредно од своје куће до 
клуба. Једина му је забава била читање новина и играње 
виста5. У тој игри, која се играла у тишини, а која је пот-
пуно одговарала његовој природи, он је често добијао. 

5 Вист – игра са 52 карте, пореклом из Енглеске. Играју је четири 
особе које седе једна насупрот другој. (Прим. прев.)
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Међутим, ти добици никада нису улазили у његов џеп 
него су представљали знатне суме у његовом буџету за 
доброчинства. Треба, уосталом, рећи да је господин 
Фог играо ради игре а не ради добитка. Игра је за њега 
била битка, борба са тешкоћама, али борба без кретања, 
без препрека, без напора, а то је одговарало његовом 
карактеру.

Знало се да Филеас Фог није имао ни жене, ни деце 
– што се може догодити и најчеститијем човеку – ни 
рођака, ни пријатеља – што је заиста ређа ствар. Филеас 
Фог је живео сам у својој кући у Улици Севил роу, у коју 
нико није долазио. Није се говорило о животу у кући. 
Од послуге довољан му је био свега један слуга. Ручавао 
је и вечеравао у клубу, у време хронометарски одређе-
но, у истој дворани, за истим столом; није частио своје 
колеге, није позивао за сто никаквог странца, враћао 
се кући само на спавање, тачно у поноћ, није се никада 
служио удобним собама које Реформ-клуб ставља на 
располагање својим члановима. Од двадесет четири часа 
проводио је у свом стану десет – у спавању или облачењу. 
Шетао се увек једнаким корацима по шарено паркети-
раном предсобљу или на кружној галерији, изнад које се 
затвара једно кубе6 са плавим окнима, које на себи држе 
двадесет пурпурноцрвених јонских стубова. За време 
ручка и вечере долазила су на његов сто сочна јела и 
пића из клупских кухиња, остава, рибарница и млека-
ра; клупски послужитељи, озбиљне личности у црним 
оделима, обувени у ципеле са меким штофаним ђоном, 
послуживали су га у особитом порцуланском посуђу и 
са дивним убрусом од саксонског платна. У клупским 
кристалним боцама и чашама био је његов шери, његов 

6 Кубе – свод у облику полулопте, купола.
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порто, његов кларе,7 помешан са циметовом кором или 
другим зачином; најзад, клупски лед – довезен уз велике 
трошкове са америчких језера – одржавао му је пиће у 
довољно свежем стању.

Ако је човек који живи под таквим околностима 
настран, онда се мора признати да настраност има и 
добрих страна!

Мада кућа у Улици Севил роу није била раскошна, 
она се истицала највећом удобношћу. Уосталом, како се 
навике станареве нису мењале, служба у њој постајала је 
све лакша. Ипак је Филеас Фог захтевао од свог јединог 
слуге изузетну тачност и уредност. Тога дана, 2. октобра, 
Филеас Фог је отпустио Џејмса Форстера – овај момак је 
погрешио што му је за бријање донео воду од осамдесет 
четири степена Фаренхајтових уместо осамдесет шест 
– и очекивао је његовог наследника, који се имао при-
јавити између једанаест и једанаест и по часова. Филеас 
Фог је одлучно седео у својој наслоњачи, са ногама саста-
вљеним као у војника на паради, рукама наслоњеним на 
коленима, тела исправљена, главе уздигнуте, посматра-
јући кретање сказаљке на зидном сату – компликованом 
механизму – који је показивао часове, минуте, секунде, 
дане, датуме и године. Тачно у једанаест и по часова 
господин Фог је по свом свакидашњем обичају излазио 
из куће и одлазио у Реформ-клуб.

У том тренутку неко закуца на врата малога салона у 
коме се налазио Филеас Фог.

Указа се отпуштени Џејмс Форстер.
– Нови слуга – рече он.
Појави се момак у тридесетим годинама и поздрави.
– Ви сте Француз и зовете се Џон? – упита га Филеас Фог.

7 Врсте шпанског, португалског и француског вина.  
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– Жан, с вашим допуштењем, господине – одгово-
ри новодошавши – Жан Паспарту8, надимак који ми 
је остао и који показује моју природну способност сна-
лажења. Мислим, господине, да сам честит човек, али 
да бих био искрен, морам рећи да сам имао већ више 
занимања. Био сам певач-скитница, коњушар у једном 
циркусу, умео сам да се преврћем као Леотар9 и да играм 
на конопцу као Блонден10, затим сам, да бих своје спо-
собности боље искористио, постао наставник гимнасти-
ке и, најзад, био сам ватрогасни подофицир у Паризу. 
У својој књижици имам белешке о чувеним пожарима. 
Али већ је пет година како сам оставио Француску и же-
лећи да уживам у породичном животу, постао сам собар 
у Енглеској. Како сам управо без службе, а сазнавши да 
је господин Филеас Фог најтачнији и најсталнији човек 
Уједињеног Краљевства, представљам се господину, на-
дајући се да ћу овде спокојно живети и заборавити и на 
само име Паспарту…

– Паспарту ми се допада – одговори џентлмен. – Пре-
поручили су ми вас. Имам о вама добра обавештења. 
Знате ли за моје услове?

– Знам, господине.
– Добро. Колико је часова код вас?
– Једанаест часова и двадесет два минута – одговори 

Паспарту извлачећи из свог џепа на прслуку огроман 
сребрни сат.

– Ваш сат заостаје – рече господин Фог.

8 Од француских речи passer што значи пролазити и partout што 
значи свуда.
9 Жил Леотар (1838–1870) био је француски акробата који је осми-
слио наступ на трапезу.
10 Шарл Блонден (1824–1897) био је француски акробата познат по 
ходу на конопцу.
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– Молим, господине, опростите, али то је немогуће.
– Ваш сат касни четири минута. Не мари. Довољно је 

само да утврдимо разлику. Дакле, почев од овог тренут-
ка, једанаест часова и двадесет девет минута пре подне 
у среду 2. октобра 1872. године, ви сте у мојој служби.

Кад то рече, Филеас Фог устаде, узе свој шешир ле-
вом руком и стави га на главу аутоматским покретом не 
рекавши више ни речи.

Паспарту зачу како се улична врата затворише први 
пут: био је то његов господар који је излазио; затим дру-
ги пут: био је то његов претходник Џејмс Форстер, који 
је такође одлазио.

Паспарту остаде сам у кући у Улици Севил роу.



Глава II

У КОЈОЈ ЈЕ ПАСПАРТУ  
УБЕЂЕН ДА ЈЕ НАЈЗАД НАШАО  

СВОЈ ИДЕАЛ

„Вере ми“, помисли Паспарту, испрва мало изненађен, 
„познавао сам код госпође Тисо исто тако живахне до-
бричине као што је и мој нови господар!“

Треба овде рећи да су „добричине госпође Тисо во-
штане фигуре, које Лондонци радо посећују, а којима 
заиста недостаје једино дар говора.

За оних неколико тренутака што је разговарао са Фи-
леасом Фогом, Паспарту је брзо али пажљиво проучио 
свога будућег господара. Био је то човек од четрдесетак 
година, племенита и лепа лица, висока раста, кога није 
ружила никаква гојазност, риђе косе и зализака, рав-
ног чела без бора на слепоочницама, пре бледог него 
руменог лица, прекрасних зуба. Изгледало је да има у 
највећем степену онога што физиономисти11 називају 
„смиреност у покрету“, заједничка особина свих оних 
који више раде него што галаме. Миран, флегматичан, 
чиста ока, чији капци беху непомични, био је потпун 

11 Физиономиста – онај ко просуђује карактер и духовна својства 
људи према кретњама, мимици лица.
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тип оних хладнокрвних Енглеза који се срећу врло често 
у Уједињеном Краљевству и чије је вешто академско 
држање Ангелика Кауфман12 ванредно насликала сво-
јом кичицом. Посматран на разним пословима у њего-
вом животу, овај џентлмен је давао утисак једног добро 
уравнотеженог бића у свим појединостима, одмереног, 
савршеног као хронометар Лерое или Ерншоа.13 Заиста, 
Филеас Фог беше оличење тачности, што се јасно видело 
по „ставу његових ногу и руку“, јер код човека и код 
животиња и удови су изразити органи страсти.

Филеас Фог је спадао у оне математички тачне људе 
који се никада не журе, увек су спремни, штеде своје ко-
раке и своје покрете. Није чинио ниједан сувишан корак 
јер је увек ишао најкраћим путем. Није губио ниједан 
поглед гледајући у таваницу; никада себи није допуштао 
ма какав сувишан покрет; нико га није видео узбуђена 
или збуњена. Био је најспорији човек на свету, али је 
увек стизао на време. Међутим, сасвим је разумљиво што 
је живео усамљено, такорећи изван друштвених веза. 
Знао је да у животу треба водити рачуна о друштвеним 
односима, а како друштвени односи човека задржавају, 
то ни са ким није одржавао никакве односе.

Жан, назван Паспарту, прави Паризлија из Париза, 
за пет година што их је провео у Енглеској и Лондону 
као собар, узалуд је тражио господара кога би могао 
заволети.

12 Ангелика Кауфман (1741–1807), швајцарска сликарка, ради-
ла је портрете и лигуралне композиције у класицистичком духу. 
(Прим. прев.)
13 Француз Пјер Лероа и Енглез Томас Ерншо били су часовничари 
који су у 18. веку унапредили технологију производње хрономета-
ра, врло прецизних сатова који су се користили за навигацију.
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Паспарту није био какав Фронтен14 нити Маскариј15, 
који подигнутих рамена, уздигнутог носа, дрског по-
гледа, хладног ока ипак нису друго до бестидни лупе-
жи. Не. Паспарту беше добар момак, пријатног лица, 
нешто пунијих усана, увек спремних за кушање или за 
пољубац, човек благ и услужан, једне од оних добрих 
округлих глава што их радо гледамо на раменима својих 
пријатеља. Имао је плаве очи, живу боју лица, које је 
било тако дебело да је могао видети сопствене јабучице 
на образима, широке груди, висок стас, снажне мишице 
и херкуловску снагу, коју су ванредно развиле вежбе у 
младости. Мрка коса му је била нешто кудрава. Ако су 
антички вајари знали на осамнаест начина да наместе 
Минервину косу, Паспарту је за своју косу знао само 
један начин: трипут би погладио косу чешљем и био 
би очешљан.

Ни уз највећу опрезност не може се рећи да ли ће се 
отворен карактер овог момка моћи сложити са карак-
тером Филеаса Фога. Хоће ли Паспарту бити савршено 
тачан слуга какав је потребан његовом господару? То ће 
тек искуство показати. Као што знамо, после једне доста 
несталне младости, он је тежио за одмором. Чувши да 
хвале енглеску методичност и пословичну џентлменску 
хладноћу, дошао је у Енглеску да ту потражи срећу. Али 
га је срећа дотада рђаво служила. Нигде се није могао 
скрасити. Имао је десет господара. Све су то биле мрго-
де ћудљиве, пустолови или тумарала, што се Паспартуу 
више није допадало. Његов последњи господар, млади 

14 Фронтен – тип духовитог и дрског слуге из старих француских 
комедија. (Прим. прев.)
15 Маскариј – тип лупешког и бестидног слуге – свађалице из фран-
цуске комедије XVII и XVIII века. (Прим. прев.)
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лорд Лонгсфери, члан парламента, после ноћи проведе-
них у Ојстерс руму Хејмаркета,16 враћао се врло често 
кући на раменима полицајаца. Паспарту, желећи пре 
свега да ода дужно поштовање своме господару, усудио 
се да стави неколико учтивих примедби, које су биле 
рђаво примљене, те му служба би отказана. У то време 
сазна да господин Филеас Фог тражи слугу. Распита се 
за тог џентлмена. Такав човек, који је живео тако уред-
но, који није проводио ноћи ван свога стана, који није 
путовао, који није никада изостајао ниједног дана, могао 
му се једино допасти. Он му се представи, и као што смо 
видели, би примљен.

Избило је једанаест и по часова кад се Паспарту на-
шао сам у кући у Севил роу. Одмах је почео прегледати 
кућу. Прошао је од подрума до тавана. Њему се допаде 
та чиста, уредна, озбиљна, пуританска, за службу добро 
удешена кућа. Изгледала му је као лепа пужева кућица, 
али кућица која се осветљава и греје гасом, јер је угљено-
водонични гас ту задовољавао све потребе осветљења и 
огрева. На другом спрату Паспарту лако нађе собу која је 
била њему намењена. Допала му се. Електрична звонца 
и акустичне цеви спајале су ову собу са одајама у призе-
мљу и на првом спрату. Електрични сат изнад камина 
био је спојен са сатом у спаваћој соби Филеаса Фога, и 
оба апарата показивала су у истом тренутку исто време.

– То ми се допада, то ми се допада! – помисли Паспарту.
У својој соби он опази једну књижицу обешену испод 

сата. То је био програм за свакидашњу службу. Разумео је 
све појединости службе: од осам часова изјутра, утврђен 

16 У 18. и 19. веку у Улици Хејмаркет у Лондону налазили су се мно-
гобројни кафеи, барови и ресторани. Енгл. oyster room био је бар 
или ресторан у којем су се, углавном уз пиће, служиле остриге.
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час у који је Филеас Фог устајао, до једанаест и по часова, 
када је остављао своју кућу и одлазио на ручак у Реформ-
-клуб; чај и печење у осам часова и двадесет три минута, 
вода за бријање у девет часова и тридесет седам минута, 
чешљање у девет часова и четрдесет минута итд. Затим, 
од једанаест и по часова пре подне до поноћи – када је 
уредни џентлмен одлазио на спавање – све је било забе-
лежено, предвиђено, одређено. Сав радостан, Паспарту је 
размишљао о том програму и учио разне одредбе напамет.

Господарева гардероба била је добро снабдевена и 
ванредно уређена. Све панталоне, свако одело или пр-
слук имали су свој редни број на једном списку примања 
и издавања који је показивао датум када ће се ова одела, 
једно по једно, према годишњем добу, носити. Исти про-
пис важио је и за обућу.

Укратко, та кућа у Севил роу – која је морала бити 
храм неуредности у време славног али немарног Шери-
дана – била је удобно намештена и наговештавала благо-
стање. Није било књижице ни књига које би господину 
Фогу биле сувишне, јер му је Реформ-клуб стављао на 
располагање две књижнице, једну посвећену лепој књи-
жевности, другу праву и политици. У његовој спаваћој 
соби била је каса средње величине, тако саграђена да је 
била заштићена и од пожара и од провале. У кући није 
било никаквог оружја нити какве ловачке или ратне 
опреме. Све је ту показивало најмирољубивије навике.

Испитавши овај стан до ситница, Паспарту протрља 
руке, његово широко лице се разведри и он понови весело:

– То ми се допада! То је за мене! Господин Фог и ја 
савршено ћемо се слагати. Један уредан човек који воли 
да седи код куће! Права машина! Па лепо, није ми криво 
што служим једну машину!



Глава III

У КОЈОЈ ЈЕ ЗАПОЧЕО РАЗГОВОР  
КОЈИ ФИЛЕАСА ФОГА 
МОЖЕ СКУПО СТАТИ

Филеас Фог је изашао из своје куће у Севил роу у једа-
наест и по часова, и пошто је пет стотина седамдесет 
пет пута ставио десну ногу испред леве и пет стотина 
седамдесет шест пута леву ногу испред десне, стигао је у 
Реформ-клуб, пространу зграду подигнуту у Пел Мелу, 
чија је изградња стајала најмање три милиона ливара17.

Филеас Фог се одмах упути у ручаоницу, чијих је девет 
прозора гледало на леп врт са дрвећем које је јесен већ 
позлатила. Ту седе за уобичајени сто који је за њега био 
постављен. Ручак му се састојао од једног предјела, кува-
не рибе зачињене „reading“ сосом најбоље врсте, крваво-
црвеног ростбифа зачињеног гљивама, колача пуњених 
стабљикама равенте18 и зеленим рибизлама, честерског 
сира – све је то било заливено са неколико шоља одлич-
ног чаја, нарочито набраног за потребе Реформ-клуба.

17 Ливра – енглеска новчана јединица, фунта (садржи 20 шилинга).
18 Равента – позната и као рабарбара, зељаста је вишегодишња 
биљка с крупним  листовима  и дугим дебелим зеленим, љубича-
стим или ружичастим лисним дршкама која се користи за исхрану 
и у медицини.
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У дванаест часова и четрдесет седам минута наш џен-
тлмен устаде и упути се ка великом салону, раскошној 
одаји украшеној богато уоквиреним сликама. Ту му један 
послужитељ предаде неразрезан Тајмс, који Филеас Фог 
разви са сигурношћу, која је сведочила о великој вешти-
ни у тако тешком послу. Читањем тих новина занимао 
се Филеас Фог до три часа и четрдесет минута, а затим је 
читао Стандард до вечере. Ова је била иста као и ручак, 
са додатком „краљевског британског соса“.

У пет часова и четрдесет минута наш се џентлмен 
опет појавио у великом салону и удубио у читање Мор-
нинг кроникла.

Пола часа касније уђоше у салон и неки чланови 
 Реформ-клуба и приближише се камину у којем је го-
рео камени угаљ. То су били редовни партнери, страсни 
играчи виста: инжењер Ендру Стјуарт, банкари Џон 
Саливан и Самјуел Фалентин, пивар Томас Фленеген, 
Готје Ралф, чиновник Енглеске банке – богате и угледне 
личности чак и у том клубу који међу својим члановима 
има индустријске и финансијске прваке.

– Но, Ралфе – упита Томас Фленеген – како стоји 
ствар с том крађом?

– Па – одговори Ендру Стјуарт – банка ће изгубити 
своје новце.

– Ја се, напротив, надам – рече Готје Ралф – да ћемо 
ухватити лопова. Полицијски инспектори, врло вешти 
људи, послати су у Америку и у Европу у сва главна при-
станишта за укрцавање и искрцавање, и тај ће господин 
тешко умаћи.

– А имају ли лични опис тог лупежа? – упита Ендру 
Стјуарт.

– Пре свега, то није лупеж – озбиљно одговори Готје 
Ралф.
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– Како да није лупеж човек који украде педесет и пет 
хиљада ливара у новчаницама?

– Није – одговори Готје Ралф.
– То је, дакле, неки индустријалац? – рече Џон Саливан.
– Морнинг кроникл тврди да је то неки џентлмен.
Онај који ово рече беше лично Филеас Фог, чија се 

глава помоли из гомиле хартије скупљене око њега. У 
исти мах Филеас Фог поздрави своје колеге, који му 
отпоздравише.

Догађај о коме се говорило, а о коме су жестоко ра-
справљали многи дневни листови Уједињеног Краљев-
ства, одиграо се три дана раније, 29. септембра. Свежањ 
новчаница у износу од педесет и пет хиљада ливара иш-
чезао је са стола главног благајника Енглеске банке.

Ако би се когод зачудио што се таква крађа могла 
догодити тако лако, Готје Ралф, подгувернер банке, 
ограничавао се само да одговори да је у том тренутку 
благајник бележио примање три шилинга и шест пенса 
и да се не може на све обратити пажња.

Но овде ваља споменути нешто што ће догађај боље 
објаснити, а то је да се та изванредна установа, Енгле-
ска банка, изгледа више но што треба стара о достојан-
ству јавности. Нема ту ни стражара ни решетки! Злато, 
сребро, новчанице слободно су изложени, такорећи на 
милост и немилост првог ко наиђе. Није се смело по-
сумњати у поштење каквог пролазника. Један одличан 
познавалац енглеских обичаја прича чак ово: у једној 
банчиној дворани, у којој је једнога дана био, хтеде он 
из радозналости да погледа изблиза једну полугу злата 
тешку седам до осам ливара изложену на благајниковом 
столу, узе ту полугу, прегледа је, дода је свом суседу, овај 
опет другоме, тако да је полуга ишла од руке до руке до 
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краја мрачног ходника и тек после пола часа враћена 
је на своје место, а да благајник ни главу није подигао.

Међутим, 29. септембра није се догодио исти случај. 
Свежањ новчаница није био враћен, и када је величан-
ствени часовник изнад дворане за примање у пет часова 
звоњењем објавио затварање канцеларије, Енглеској 
банци не преостаде друго него да тих педесет пет хиљада 
ливара уведе на рачун добитка и губитка.

Када је крађа добро и савесно ислеђена, послати су 
највештији агенти и детективи у главна пристаништа у 
Ливерпул, Глазгов, Авр, Суец, Бриндизи, Њујорк итд., 
уз обећање да ће у случају успеха добити награду од две 
хиљаде ливара и пет одсто суме која буде нађена. Оче-
кујући резултате одмах започете истраге, ови агенти су 
имали дужност да савесно мотре на све путнике који 
одлазе и долазе.

И заиста, као што је јављао Морнинг кроникл, треба-
ло је претпостављати да крадљивац не спада ни у једну 
лоповску дружину у Енглеској. Тога дана, 29. септембра, 
запажен је један лепо одевен џентлмен, лепог понаша-
ња, пристојне спољашњости, који се шетао у исплатној 
дворани, месту где се крађа одиграла. Истрага је успела 
да веома тачно утврди опис тог џентлмена, и тај опис је 
одмах био упућен свим детективима Уједињеног Кра-
љевства и европског континента. Неки оштроумни људи 
– Готје Ралф био је међу њима – мислили су, дакле, да је 
основана нада да крадљивац неће умаћи.

Разумљиво је што је тај догађај био на дневном реду 
у Лондону и у целој Енглеској. Људи су се заносили за и 
против, препирали се о могућности успеха престоничке 
полиције. Не треба се, дакле, чудити што су и чланови 
Реформ-клуба говорили о истој теми, и то утолико више 
што је међу њима био један од подгувернера банке.
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Уважени Готје Ралф није сумњао у исход истраге, 
сматрајући да ће обећана награда особито пооштрити 
ревност и интелигенцију агената. Међутим, његов колега 
Ендру Стјуарт био је далеко од тога да се сложи с овим 
уверењем. Наставила се препирка између џентлмена 
који седоше за један сто намењен висту, Стјуарт испред 
Фленегена, Фалентин испред Филеаса Фога. За време 
игре играчи нису разговарали, али између робера19, пре-
кинути разговор би се настављао још живље.

– Држим да је срећа наклоњена лопову – рече Ендру 
Стјуарт – који је свакако вешт човек!

– Којешта – одговори Ралф – нема више ниједне зе-
мље у којој би се могао склонити!

– Е, гле, како то?
– Па куда да бежи?
– Шта ја знам – одговори Ендру Стјуарт – али, најзад, 

свет је доста велик!
– Био је некад… – рече полугласно Филеас Фог. Затим 

додаде, пружајући карте Томасу Фленегену: – ви сечете, 
господине.

Препирка се утиша за време робера. Али после тога 
Ендру Стјуарт настави рекавши:

– Како то некад? Зар се којим случајем свет смањио?
– Без сумње – одговори Готје Ралф. – Свет се смањио, 

јер се данас може обићи десет пута брже него пре сто 
година. А баш то ће, у ствари којом се занимамо, веома 
убрзати истрагу.

– А исто тако олакшати бекство лопову! 
– Ви играте, господине Стјуарте – рече Филеас Фог. 

Међутим, неповерљиви Стјуарт није био убеђен, и после 
завршене партије он настави:

19 Робер – одлучан тренутак у игри виста када се споје три партије. 
(Прим. прев.)




