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Α, όλα ωραία και όπως τα περίμενα! Θα τα πάμε εξαιρετικά ο κύριος Φογκ κι εγώ! 
Ακριβώς ό,τι χρειαζόμουν! Αυτές ήταν οι σκέψεις μου όταν μπήκα στην 

υπηρεσία του κυρίου Φιλέα Φογκ, ένας ευγενούς κυρίου που το πρόγραμμά του 
κυλούσε πάντα ρολόι και ο οποίος δεν είχε φύγει από το Λονδίνο εδώ 
και χρόνια. Πρέπει να σας πω ότι εγώ, ο Γάλλος Ζαν Πασπαρτού 
(με αποκαλούν έτσι γιατί πάντα καταφέρνω και βρίσκω άκρη), άσκησα 
σχεδόν όλα τα επαγγέλματα: περιπλανώμενος τραγουδιστής, ιππέας 
σε τσίρκο, δάσκαλος γυμναστικής… και θέλω πλέον να τα αφήσω όλα 
πίσω μου! Δεν περίμενα πια τίποτε άλλο παρά μια ζωή ήρεμη και χωρίς 
εκπλήξεις. Ήταν θείο δώρο για μένα, λοιπόν, να μπω στην υπηρεσία 
ενός ανθρώπου που ήταν μεγάλος σπιτόγατος και ο πιο ακριβής 
στο Ηνωμένο Βασίλειο! Αλλά δυστυχία μου… πόσο λάθος έκανα!
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Δεν είχα πιάσει καλά καλά δουλειά όταν ο κύριος Φογκ έβαλε ένα θεότρελο στοίχημα. 
Όλα άρχισαν κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης με τα μέλη της Λέσχης Ριφόρμ, με αφορμή 
τη ληστεία της Τράπεζας της Αγγλίας λίγες μέρες νωρίτερα.

«Η εφημερίδα Morning Chronicle αναφέρει ότι επιθεωρητές ξεχύθηκαν στις τέσσερις άκρες 
του κόσμου αναζητώντας τον κλέφτη. Αλλά μπορεί να τους ξεφύγει, η Γη είναι τεράστια!»

«Όχι και τόσο! Μπορεί κανείς να τη διασχίσει μέσα σε ογδόντα ημέρες», δήλωσε 
ο κύριος Φογκ.

«Αδύνατον!»

«Πολύ καλά. Στοιχηματίζω είκοσι χιλιάδες λίρες ότι θα κάνω τον γύρο του κόσμου 
ακριβώς σε ογδόντα ημέρες! Κύριοι, σήμερα έχουμε 2 Οκτωβρίου 1872. Ραντεβού 
εδώ το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου, στις οχτώ και σαράντα πέντε το βράδυ».

Κι έτσι, ο κύριος Φογκ κι εγώ ξεκινήσαμε το πιο παράλογο ταξίδι. Κι εγώ 
που ονειρευόμουν μια ζωή χωρίς περιπέτειες…
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Ο αγώνας δρόμου ενάντια στο ρολόι άρχισε: μία εβδομάδα αργότερα, κάναμε ήδη 
στάση στο Σουέζ της Αιγύπτου. Εκμεταλλεύτηκα την ευκαιρία για να κάνω κάποιες αγορές, 
διότι ο κύριός μου κι εγώ δεν είχαμε τίποτα να φορέσουμε! Ένας ευγενικός άντρας, 
με το όνομα Φιξ, πρότεινε να με βοηθήσει δίνοντάς μου οδηγίες. 

«Πού πάτε;» με ρώτησε.
«Κάνουμε τον γύρο του κόσμου! Ο κύριός μου στοιχημάτισε ότι θα τα καταφέρει 

σε ογδόντα ημέρες! Αλλά το βρίσκω ύποπτο, πόσο μάλλον που κουβαλάει μαζί του 
μια τσάντα γεμάτη με ολοκαίνουρια χαρτονομίσματα…»

Τι ήθελα και άνοιξα το στόμα μου; Διότι όπως θα μάθαινα αργότερα, ο Φιξ ήταν 
επιθεωρητής. Και εξαιτίας μου υποπτευόταν τώρα ότι ο κύριος Φογκ ήταν ο ληστής 
της Τράπεζας της Αγγλίας…

Ο Πασπαρτού ονειρεύεται μια ζωή ήρεμη και γαλήνια. Είναι 
λοιπόν ενθουσιασμένος όταν μπαίνει στην υπηρεσία του Φιλέα Φογκ, 

του μεγαλύτερου σπιτόγατου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά η έκπληξή του 
είναι τεράστια όταν μαθαίνει ότι ο κύριός του έβαλε ένα στοίχημα: 

να κάνει τον γύρο του κόσμου σε ογδόντα ημέρες!

Σουέζ, Βομβάη, Χονγκ Κονγκ, Σαν Φρανσίσκο, Νέα Υόρκη...
Ένας τρελός αγώνας δρόμου εναντίον του χρονόμετρου, μια μεγάλη 

περιπέτεια στη διάρκεια της οποίας θα συναντήσουν πάμπολλα εμπόδια. 

Ένα διάσημο ταξίδι που δεν έχει σταματήσει ποτέ 
να κάνει μικρούς και μεγάλους να ονειρεύονται.

Βασισμένο στο μυθιστόρημα  
του Ιουλίου Βερν
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