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SÁZKA NEBO ŠÍLENSTVÍ?

Cesta začíná již dnes v 8 hodin 45 minut. Willy
Fogg si našel řadu mladých nadšenců, kteří ho

LONDON - V Reformním klubu došlo k

budou při jeho dobrodružné cestě doprovázet.

uzavření nevídané sázky. Pan Willy Fogg se

Rozloučit se a pořít šťastnou cestu přišli Foggovi

vsadil s Andrew Sullivanem o 20 000 liber, že

staří přátelé i noví příznivci.

vykoná cestu kolem světa za pouhých 14 dní!
Toto nevídané dobrodružství má odstartovat
již dnes.
Během obvyklé partie oblíbené karetní hry v

ANGLICKÁ BANKA
VYKRADENA

Reformín klubu byla uzavřena nebývalá sázka.
Ctihodný gentleman pan Willy Fogg totiž na

LONDON - Včera brzy nad ránem byla

základě útěku bankovního lupiče spekuloval, za

vykradena Anglická banka. Ze stolku hlavního

jakou dobu je možné vykonat cestu kolem světa.

pokladníka

„Svět už není tak velký jako býval kdysi.

v bankovkách. Okamžitě započalo vyšetřování.

Zeměkoule se zmenšila, protože se po ní teď

Místoguvernér Anglické banky Gautier Ralph

cestuje mnohem rychleji než před sto lety. Dnes se

oznámil na tiskové konferenci podrobnosti ke

dá objet za méně než měsíc, přesněji za pouhých

krádeži,

14 dní,“ prohlásil Fogg. Andrew Sullivan sice

v mimořádném

hovořil o možných překážkách jako o nepřízni

vyšetřování byl zjištěn popis pachatele. Byl to

počasí, protivětru, ztroskotání, vykolejení vlaku a

dobře oblečený gentleman bezvadného chování a

jiných nástrahách, nicméně pan Fogg zastával

distingovaného vzezření. Jeho věk svědkové

názor, že 14 dní je limit, který zahrnuje nejen tyto,

odhadovali mezi 30 a 40 lety. Byl průměrně

ale i mnohé další nepředvídatelné situace. Z

vysoký, oválnou ušlechtilou tvář ohraničoval

tohoto sporu vznikla tedy sázka, při níž se Willy

hustý plnovous, pečlivě upravovaný. Z pod

Fogg vyjádřil následovně: „Sázím se o 20 000

cylindru bylo možno vidět tmavé vlasy. Popis

liber, že vykonám cestu kolem světa za 14 dní

pachatele

nebo méně.“ Jako svědci této sázky byli přítomni

království i na evropskou a americkou pevninu.

ctihodní členové Reformního klubu – pánové
Valentin, Flanagan a Ralph, vše bylo řádně
zapsáno a podepsáno panem Foggem i ostatními
přítomnými.
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Spojeného

O výsledcích pátrání vás budeme samozřejmě
průběžně

informovat

zvláštních zpravodajů.

prostřednictvím

našich

