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Phileas Fogg aposta que pot 
fer la volta al món en només 
80 dies i, per demostrar-ho, 
emprèn el viatge amb el seu 
majordom. Esquiva una infinitat 
de problemes, entre els quals 
un detectiu, que el persegueix 
perquè creu que és un lladre.

 1. L’Odissea
Homer

 2. Don Quixot 
Miguel de Cervantes 

 3. El viatge de Gulliver a Lil•liput 
Jonathan Swift 

 4. L’illa del tresor 
Robert L. Stevenson 

 5. Romeu i Julieta
William Shakespeare 

 6. El jove rei Artús
Popular

 7. Frankenstein
Mary W. Shelley

 8. Tirant lo Blanc
Joanot Martorell 

 9. La volta al món en 80 dies 
Jules Verne

 10. El geperut de Notre-Dame
Victor Hugo
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Phileas Fogg era un distingit cavaller anglès. Tots els dies es 
reunia amb uns amics per jugar a cartes. Un dia parlaven del 
robatori que s’havia comès al Banc d’Anglaterra.

–El lladre deu ser molt lluny. La terra és molt gran! –va dir 
un dels amics.

–Al contrari, la terra s’ha quedat  
petita –va dir Phileas Fogg–. Jo hi podria  
fer la volta en vuitanta dies. Què us hi 
jugueu?

–Vint mil lliures!
Phileas Fogg va acceptar l’aposta i es  

va disposar a fer la volta al món en  
vuitanta dies.



Sense perdre ni un 
minut, Phileas Fogg va 
tornar a casa. El seu criat, 
el francès Passepartout, no 
podia creure’s el que sentia:

–Prepara un equipatge 
lleuger. Sortim de viatge ara 
mateix.

–I cap a on, senyor? –va 
preguntar Passepartout.

–Anem a fer la volta al 
món.

Passepartout gairebé va caure de cul. Això no s’ho 
esperava! Aleshores Phileas Fogg li va explicar l’aposta que 
havia fet amb els seus amics.

–Vinga, afanya’t! Hem d’agafar el primer tren!
No hi havia un segon per perdre.


