
Recension

Jag har läst Jorden runt på 80 dagar av Jules Verne. Boken handlar om Phileas Fogg som 
går med på att slå vad att man kan resa jorden runt på 80 dagar. Årtal 1872. För att bevisa 
att han har rätt så beger han sig på resan runt jorden. Han har med sig sin betjänt 
Passepartout (en fransman) och på resan träffar han på nytt folk. Han börjar i London där 
han bor och åker österut. Han börjar med  tåg genom Europa till Italien och sen båt till  
Suezkanalen, Indien, Hong Kong, Japan och över Stilla Havet till USA. Tåg genom hela 
USA och sen båt tillbaka till England. Resan tog 79 dagar. Tack vare att han åkte österut 
så sparade han en dag och klarade vadet. Han trodde själv att han hade kommit fram för 
sent för han tänkte inte på tidzonerna. Han var rik och reste fint och bekvämt oftast.

Phileas Fogg tycker jag är en väldigt speciell person om inte lite overklig. Han blir aldrig 
arg, nervös, irriterad, spänd eller glad. Han visar inga sinnesrubbningar och varje gång de 
möter på ett motstånd under resan så är han alltid lika lugn. 

Jag tycker att boken är bra och är väldigt intressant. Man lär sig lite om de olika platserna 
han besökte och hur det var på den tiden. Den är bra för att det händer mycket men det 
går inte för snabbt enligt mig. Under resans gång känner man hur de andra personerna 
känner. Hans betjänt är ofta nervös för det är ibland hans fel att de missar en båt till 
exempel och då mutar Phileas en annan kapten om att ta dem till nästa hamn. Han lägger 
upp en massa pengar och då känner sig betjänten sig skyldig att resan kostar så mycket. 
Men Fogg bryr sig inte om sånt. Han är givmild och bjuder folk på resa om de behöver det. 
Innan han åker tar han endast med sig en kappsäck där han har sina pengar och två extra 
skjortor. Han tar med sig 20 000 pund till resan och tänkt på att detta är 1872. I dagens  
pund är det mycket pengar troligtvis runt 1 miljon pund.

Det är en läsvärd bok. Jag rekommenderar boken.

Nyhetsartikel

Phileas Fogg vann vadet.

Igår vann Phileas Fogg  vadet på 20 000 pund med bara tre sekunder differens. Han 
lyckades åka jorden runt på 80 dagar vilket han hade slagit vad om. Han kom tillbaka till 
London i förrgår efter en intensiv resa och klarade vadet precis på sekunden.

Phileas Fogg, som är medlem i Reformklubben slog vad med en person i klubben om att 
man kan åka jorden runt på åttio dagar. För att bevisa att han hade rätt åkte Phileas Fogg 
ut på en världsresa runt jorden. Anledning för att han trodde på att det var genomförbart 
var för att järnvägen igenom Indien vad färdigställd och järnvägen genom hela USA var 
färdig. Han tog med sig sin franske betjänt Passepartout. De åkte österut och de fick fler 
följeslagare på resans gång. När han kom till Suez fick han en polis som följde efter 
honom i hopp om att få en arresteringsorder skickad från Englands för att han kan 
arrestera Fogg som skyldig för ett rån. Han kan bara göra det på Brittisk mark som Fogg 
dessutom nästan endast reser på, men ordern hinner inte ikapp så den åker också jorden 



runt. När de kommer fram till England blir Philieas arresterad men blir frisläppt efter några 
timmar eftersom den skyldiga var gripen. 
Eftersom Phillieas trodde att han hade förlorat vadet åkte han inte till Reformklubben utan 
hem. Nästa dag insåg han att han hade räknat fel med en dag på grund av att de hade åkt 
österut så sparade de en dag. Därför tre seknder  innan tiden är ute  kommer han åkandes 
i häst & vagn till Reformklubben och springer in och säger ”Här är jag, mina herrrar”.  Där 
hade han tur och alla var förvånade. Han vann vadet på 20 000 pund, men resan hade 
kostat honom 19 000 pund. 


