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Jorden rundt på firs dage Jules Verne Hent PDF En ægte englænder spøger ikke, når han taler om så alvorlige
emner som et væddemål, svarede Phileas Fogg højtideligt. Jeg vil vædde tyve tusind pund med enhver, der
ønsker det, om, at jeg kan foretage rejsen rundt om Jorden på firs dage eller derunder. På nitten hundrede og

tyve timer eller hundrede og femten tusind to hundrede minutter. Tager De imod det?

En aften i Reformklubben i London indgår den punktlige, engelske gentleman Philias Fogg et væddemål, og
for at vinde dette sætter han ud på en begivenhedsrig rejse Jorden rundt, ledsaget af sin prøvede tjener,

Passepartout.
Som de rejser med dampbåd, tog, sejlskib, slæde og sågar elefant - og med kun en beskeden taske som
bagage - er den kortfattede helt fast besluttet på at vinde væddemålet. Men med den varmblodede

Passepartout ved sin side er eventyret aldrig langt væk, og det frygtløse makkerpar løber ind i skærmydsler
med de amerikanske prærieindianere, overlever en orkan til søs, slutter sig til en cirkustrup i Japan og redder
en indisk brud fra en forfærdelig skæbne - for blot at nævne nogle af deres oplevelser! Lige i hælene på dem
følger den stædige detektiv Fix fra Scotland Yard, der fejlagtigt er overbevist om, at Fogg har røvet Bank of

England.
Med dens humor og spændende historie er Jorden rundt på firs dage vedvarende og fuldt berettiget Jules

Vernes mest populære bog. Denne nye pragtudgave fører den originale og uforkortede tekst sammen med den
prisvindende kunstner Robert Ingpens stemningsfulde og smukke illustrationer.
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