
Senhora...

?

Phileas Fogg, 
número 7, 

Saville Row, 
Burlington 
Gardens.

Hum... 
Sim...

É aqui 
mesmo!

Londres, 2 de outubro de 1872...
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você é francês e 
se chama John?

Jean...

Se o senhor 
não se

importar!

Jean Passepartout, um apelido 
que me deram e que justifica a 
minha aptidão natural para me 

safar de encrencas!

He
He
He

Acredito que sou uma pessoa 
honesta, mas, para ser sincero, já 
fiz de tudo um pouco. Fui cantor,

já me juntei a um circo...

Que seja então 
Passepartout. Você me foi 

bem recomendado. Ouvi coisas 
 muito boas a seu respeito.

Então...

Você está 
ciente das 

minhas
condições?

Sim, 
senhor!

Hum... Que horas 
são?

?

11h22...

Está atrasado!! Que...?!

Perdão, senhor, mas 
isso é impossível!

Está
4 minutos

atrasado...

?

Então a
partir deste 

momento...

...

11h29 da manhã 
desta quarta-fei-
ra, 2 de outubro 

de 1872...

...você está à Mi- 
nha disposição!

22h30 – Retorno

Programação dos serviços do dia a dia
8h – Levantar

8h23 – Chá e torradas9h37 – Água para o barbear (30ºC)

h30 – Almoço no Reform Club
Meia-noite – Deitar

            0 - pentear-se
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Reform Club de Londres, 17h40...
então, 
Ralph...

...como anda aque-
le caso do roubo?

Ora, o banco 
pode esquecer 
esse dinheiro!

?

Eu, por outro lado, espero que 
possamos pôr as mãos no autor 

do roubo. Foram enviados
detetives para os principais 

portos da América e da Europa. 
Vai ser muito difícil para esse 

senhor conseguir escapar.

Mas nós temos a des-
crição desse ladrão?

Para começar, 
não se trata 

de um ladrão...

  Como não se trata 
de um ladrão, se o 
indivíduo subtraiu 

55 mil libras em 
bank notes?

Ele é um...Não!

Um
industrial!

   He
 He
  He

Sim!
He
 He
  He

?

Ele é um
gentleman...

...assegura o 
Morning Chronicle!

Phileas 
Fogg!

Está pronto para 
a nossa partida de 
uíste, senhor Fogg?
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Eu continuo dizendo que o 
ladrão, que deve ser um sujeito 
muito capaz, tem mais chances

de sucesso!

Ora, convenhamos! 
Ele não tem nem onde 

se refugiar!
Como assim?

Para onde
ele iria?

Isso eu não sei, 
mas, no fim das 

contas, o mundo 
é bem grande!

Ele já foi grande... 
É sua vez de

cortar, senhor!

Como assim, já foi? 
A Terra diminui de 

tamanho, por acaso?

Eu concordo com o senhor Fogg, sem sombra
de dúvida. O mundo ficou menor, já que hoje 

podemos nos deslocar dez vezes mais rápido do 
que há cem anos, e é por isso que, no caso em 

questão, as buscas vão ser mais rápidas!

E também a fuga 
do ladrão vai 
ser mais fácil!

É a sua vez de jogar, senhor Stuart!

Sou obrigado a admitir, senhor Ralph, que o 
senhor encontrou uma forma interessante de 
dizer que a Terra encolheu, porque é possível 

dar a volta ao mundo em três meses...

Em somente 
80 dias!

É verdade, senhores, agora 
que o trecho entre Rothal e 
Allahabad foi inaugurado na 

Great Indian Peninsular Railway!

Sim, 80 dias! Mas sem con-
tar o mau tempo, as ven-
tanias, os naufrágios, os
 descarrilamentos etc...

Contando 
tudo isso!

Dois 
trunfos!

? Em teoria tem razão, 
senhor Fogg, mas na

       prática...

Na
prática 
também, 
senhor 
Stuart!

Eu gostaria 
de ver!

Não seja 
por isso. 

Vamos
juntos!

Deus me livre! Mas eu 
apostaria tranquilamente 
4 mil libras que uma viagem 

como essa, nessas 
condições, é impossível!

Pelo contrário, 
é totalmente 

possível!

Pois então faça a viagem!!

A volta ao mundo 
em 80 dias?

Sim!
Eu

adoraria!

Quando?
Imedia-

tamente! ???

Pois então faça a viagem!!
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Isso é loucura!

Já chega! 
Vamos 
jogar!!

Dê as cartas de novo, 
então, porque o senhor 

fez tudo errado!

Muito bem, 
senhor Fogg, 

eu aposto 4 mil 
libras!!!

Meu caro Stuart, 
não leve as
coisas tão a 

sério!

Quando eu digo que
aposto alguma coisa, 
sempre falo sério!!

Que 
seja!

Eu tenho um depósito de 20 mil 
libras no Baring que estou 

disposto a arriscar...

20 mil libras???

20 mil libras que podem 
desaparecer

por um simples
contratempo!

Não existe nada que não 
possa ser contornado!

Mas, senhor Fogg, esse 
período de 80 dias foi 

calculado como o tempo 
mínimo de viagem!!

Quando bem empregado, 
o mínimo é o suficiente!

Muito bem, 
senhor Fogg, 

eu aposto 4 mil 
libras!!!

20 mil libras???

?

?

Mas, para não extrapolá-lo, o 
senhor precisaria se

deslocar com precisão
matemática entre os trens, 

os navios e as ferrovias!

Vou me deslocar com
precisão matemática!

Isso só pode ser 
brincadeira!!

?

Um bom inglês nunca brinca em
serviço quando se trata de uma 

coisa séria como uma aposta! 
Aposto 20 mil libras com quem 

quiser que posso dar a volta ao 
mundo em 80 dias ou menos, em 
1.920 horas, ou 115.200 minutos!

Os senhores
aceitam?

Nós aceitamos!!
Sim!

Ótimo. O trem para 
Dover sai às 8h45. 

Vou pegá-lo!

Hoje 
mesmo?

Hoje mesmo. Como estamos na quarta-feira, 2 de 
outubro, eu preciso estar de volta a Londres, aqui 
no salão do Reform Club, no dia 21 de dezembro, um 

sábado, às 8h45 da noite, caso contrário as 
20 mil libras depositadas no meu nome no Baring 
vão ser dos senhores, de fato e de direito. Aqui 

está o cheque com essa quantia!

Nós aceitamos!!
Sim!

Isso só pode ser 
brincadeira!!
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