
UN FINAL INESPERAT

Phileas Fogg va manar a Passepartout que anés a parlar amb el reverend Wilson

per a veure si l'endemà podia casar a l’Aouda i en Fogg. Passepartout va anar el

més ràpid possible a parlar amb ell.

Mentrestant, el reverend intentava explicar-li que els diumenges no casava a ningú.

El temps anava passant, però tot i això cap dels tres no es donava compte que

encara era dissabte i podien arribar a temps per guanyar l’aposta de fer la volta al

món en 80 dies. Finalment, el reverend va acceptar i l’endemà Fogg i Aouda van

casar-se. De sobte, Passepartout va cridar espantat, ja era massa tard, no podien

fer res. Fogg va córrer cap a ell per a saber que passava, quan Passepartout li va dir

que era diumenge i no dilluns Fogg es va espantar. Tots estaven amoïnats, ja que,

tenien vint-i-quatre hores d’endarreriment i ja no podien arribar a Londres a l’hora

acordada.

Passepartout va veure al seu amo amb cara de tristesa q i el va intentar consolar.

Mentre tornaven cap a casa, enmig del mar van començar a sentir sorolls cada

vegada més forts. Els navegants espantats van veure una espècie de pedres que

brillaven molt. De seguida, van començar a donar idees sobre el que podria ser.

Aleshores, Passepartout, que no tenia por a res, es va oferir a baixar. Una vegada la

proposta estava sobre la taula, amb valentia es va disposar a baixar. Passepartout

era un home que aguantava molt bé la respiració per un concurs que va fer fa poc

en un circ. Anava baixant, i cada vegada el fons del mar s’anava enfosquint més.

Quan va estar tan a prop d’aquella cosa misteriosa va agafar-ho sense pensar-s’ho

dues vegades i… Txan! Era una bossa d’or! Hi havia molt d’or! Estava decidit i

eufòric a portar-ho al vaixell. Va dir-ho en Fogg i a la resta, però va haver de tornar a

baixar perquè s’havia oblidat de pujar la resta.

Una vegada estaven tots junts amb l’or al vaixell van agafar rumb cap a Londres, tot

i que era massa tard volien intentar arribar per a poder guanyar. De cop i volta va

haver-hi un inconvenient! El vaixell portava massa pes, això feia que no avances

més de pressa. Però en Fogg se’l veia molt tranquil i Aouda li va preguntar:



- Per què sembla que no et preocupa perdre l’aposta?

Al qual en Fogg va respondre:

- En cas que perdem l’aposta tindrem una fortuna perquè hem trobat aquest

tresor, ens farem rics i viurem com reis.

Tots tres van somriure amb la satisfacció de tenir, als seus peus, el món sencer per

a ells sols.

L’endemà, quasi arribant a Anglaterra, estaven tan a prop que es podia veure
sencera, i a poc a poc s’anaven apropant molt més.

L’aposta estava més que perduda i en comptes d’anar al lloc on van quedar per dur

a terme l’aposta, i es van dirigir directament cap a la botiga on venien artilugis

misteriosos. El botiguer es va quedar bocabadat només en veure aquell tresor únic

al món. eE senyor Fogg era un home intel·ligent i sabia que si oferiria aquella

quantitat d’or podria vendre bé de preu.

De cop i volta un gran grup de persones van abalançar-se sobre la botiga perquè

allà estava, en Phileas Fogg amb en Passepartout i una dona que ningú coneixia. Hi

havia massa gent alguns contents, d’altres tristos, altres enfadats… hi havia un munt

d’emocions diferents, però cap com les que tenien els tres amics a sobre. Resulta

que no es podien ni moure, va haver-hi un moment on la gent va començar a sortir,

es van adonar que les monedes havien desaparegut i es van quedar paralitzats. En

Passepartout quasi es cau a terra i la sang gairebé no li circulava, de passar a poder

ser els més rics, a no tenir ni per menjar. Només de pensar-ho els seus ulls se li

il·luminaven amb el símbol del dòlar. Però, el botiguer els va fer fora perquè la fila

era massa llarga. Van parlar amb la policia, ja que era molt complicat trobar als

responsables i no van poder fer res.

Va passar molt temps al carrer cantant cançons i vivint de les almoines de la gent,

que els permetia menjar. Un dia estaven al carrer i van veure com a un senyor li va

caure un sac ple de diners. En comptes de quedar-se’ls van tornar-li el sac. Quan el



senyor va veure aquell acte de bondat els va regalar aquell sac. Tots tres van poder

viure bé i van estar agraïts d’aquell senyor per sempre.
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