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Пре ви ше од сто ти ну го ди на, 
жи вео је чо век по име ну Фи ле ас 
Фог. Мно го го ди на је во дио ве о-
ма по ву чен жи вот. Сва ки дан је 
про во дио у свом клу бу, где су бо-
га ти љу ди до ла зи ли да се ви де с 
при ја те љи ма.

Пр во по гла вље

Пу то ва ње по чи ње
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По сле руч ка Фог је чи тао тро је 
новинe од пр ве до по след ње 
стра не. По сле то га је играо ка р те 
с при ја те љи ма.

Тач но у по ноћ, вра ћао се ку ћи 
да спа ва... да би су тра дан по но во 
ра дио пот пу но исто.

Сва ког 
ју тра је из ла-
зио из ку ће 
тач но у по ла 
два на ест и 
хо дао пет-
сто се дам де-
сет шест ко-
ра ка до свог 
клу ба.

Он да је ру чао.

Фог, по но во си 
нас по бе дио!
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Ка да је је дан при ја тељ пред-
ло жио оп кла ду да је то не мо гу-
ће, Фог је од го во рио: „Кла дим се 
у два де сет хи ља да фун ти да ћу 
оби ћи свет за осам де сет да на или 
кра ће!“

Сви су ми сли ли да је луд, али је 
Фог био ре шен.

„Вра ти ћу се два де сет пр вог де-
цем бра“, ре као је.

Али јед не сре де све се про ме ни-
ло. Фог је у но ви на ма про чи тао 
не ке не ве ро ват не ве сти.

„Слу шај те ово“, ре као је при ја-
те љи ма. „Пи ше да је мо гу ће пу-
то ва ти око све та за са мо осам де-
сет да на!“

Упр кос сме ху сво јих при ја те ља, 
Фог је био убе ђен да би у то ме 
мо гао да успе.

Мо рао би не пре кид но 
да ска чеш из во за у 
брод па опет у воз.Не ве ру јем!

Ви де ће мо 
се за осам де сет 

да на!


