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Around the World in Eighty Days is the most popular novel by French writer Jules
Verne, which had its premiere in 1873. It is part of the novel series Voyages Extraordinaires. The plot begins in nineteenth-century London. Philaes Fogg, a mysterious
English gentleman leads a monotonous, lonely and orderly life, until he bet his friends
that he will travel the world in eighty days. Along with the princess Aouda and his
servant Passepartout, they participate in a crazy, adventurous trip around the world.
The hero of the book traverses the lands and oceans not just to win the bet, but also to
defend his honour; he was in fact suspected that upon leaving London he robbed a
bank. On their way, the friends encounter a lot of adversity. Can they win the bet and
save the main character?
W 80 dni dookoła świata to najpopularniejsza powieść francuskiego pisarza Juliusza
Verne’a, swoją premierę miała w 1873 roku. Należy do cyklu powieściowego Niezwykłe
podróże. Akcja książki rozpoczyna się w XIX-wiecznym Londynie. Philaes Fogg tajemniczy, angielski dżentelmen wiedzie monotonne, samotne uporządkowane życie, do
czasu, gdy założył się z kolegami o to, że w osiemdziesiąt dni objedzie świat dookoła.
Wraz z księżniczką Aoudą i swoim służącym Passepartout’em uczestniczą w szalonej,
pełnej przygód podróży dookoła świata. Bohater książki przemierza lądy i oceany nie
tylko po to, aby wygrać zakład, ale również aby obronić swój honor; został bowiem
podejrzany, że opuszczając Londyn, dokonał kradzieży – obrabował bank. Przyjaciele
napotykają na swojej drodze wiele przeciwności. Czy zdołają wygrać zakład i ocalić
głównego bohatera?

W 80 dni dookoła świata
Z PODRĘCZNYM SŁOWNIKIEM ANGIELSKO -POLSKIM

CHAPTER 4. THE CAREW MURDER CASE
NEARLY a year later, in the month of
October, 18—-, London was startled by a
crime of singular ferocity and rendered all
the more notable by the high position of the
victim. The details were few and startling. A
maid servant living alone in a house not far
from the river, had gone up-stairs to bed
about eleven. Although a fog rolled over the
city in the small hours, the early part of the
night was cloudless, and the lane, which the
maid's window overlooked, was brilliantly lit
by the full moon. It seems she was
romantically given, for she sat down upon
her box, which stood immediately under the
window, and fell into a dream of musing.
Never (she used to say, with streaming tears,
when she narrated that experience), never had
she felt more at peace with all men or thought
more kindly of the world. And as she so sat
she became aware of an aged and beautiful
gentleman with white hair, drawing near along
the lane; and advancing to meet him, another
and very small gentleman, to whom at first she
paid less attention. When they had come
within speech (which was just under the
maid's eyes) the older man bowed and
accosted the other with a very pretty manner
of politeness. It did not seem as if the subject
of his address were of great importance;
indeed, from his pointing, it sometimes
appeared as if he were only inquiring his way;
but the moon shone on his face as he spoke,
and the girl was pleased to watch it, it seemed

accosted - zaczepił
advancing - posuwać się
accosted - zaczepił
advancing - naprzód,
posuwać się
postępować
naprzód, postępować
aged - (age) wiek; sędziwy,
aged - (age) wiek; sędziwy,
wiekowy, stary
beautiful - piękny
wiekowy,
stary
bowed - wygięty,
w kształcie
łuku
breathe - oddychać
beautiful - piękny
brilliantly - znakomicie,
błyskotliwie
bowed
wygięty,
w kształcie
cloudless - bezchmurny,
pogodny
dream - śnićłuku
eleven - jedenaście
ferocity - okrucieństwo
breathe - oddychać
fog - mgła
immediately - natychmiast
brilliantly - znakomicie,
innocent - niewinny
inquiring - (inquire) zapytać,
błyskotliwie
pytać, dowiadywać
się
kindly - uprzejmie
lane - uliczka,cloudless
wąska droga,
- bezchmurny,
dróżka, tor
lit - oświetlony
pogodny
living - życie
maid - pokojówka, druhna
dream - śnić
month - miesiąc
narrated - narratorski
eleven
- jedenaście
notable - wybitny,
godny uwagi
October - październik
overlooked -ferocity
przoczony,
- okrucieństwo
pomijany; górować, spoglądać,
wznosić się nad czymś
fog - mgła
politeness - uprzejmość
rendered - (render) sprawiać,
immediately - natychmiast
czynić
river - rzeka
rolled - zwijany
innocent - niewinny
romantically - romantycznie, w
romantyczny sposób
inquiring
- (inquire) zapytać,
singular - wybitny, szczególny,
osobliwy; pojedynczy
pytać,mowa
dowiadywać się
speech - przemówienie,
stairs - schody
startled - zaskoczony
kindly - uprzejmie
streaming - (stream) strumień
KSIĄŻKI PO ANGIELSKU ZE SŁOWNIKIEM
victim - ofiara
lane - uliczka, wąska droga,
watch - zegarek; oglądać,
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