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Dintr-o dată, trenul se opri chiar în mijlocul pădurii, în satul 
Kholby. Conductorul dădu ordin ca toți pasagerii să coboare, 

deoarece nu exista niciun drum între Kholby și Allahabad. Fogg 
remarcă un om cu un elefant și hotărî să-l cumpere. Fogg și 
Passepartout se urcară pe spatele lui și porniră  spre Calcuta. 

Curând ajunseră într-o zonă locuită de triburi feroce.
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Dintr-odată, elefantul se opri și Fogg se ascunse în spatele 
tufișurilor. Zăriră niște preoți trăgând de o fată, numită Aouda, 

acoperită cu bijuterii. În spatele ei, niște oameni cărau trupul unui 
bărbat mort. Un preot  zise că a doua zi în zori, ea va fi arsă de vie 

împreună cu trupul soțului ei. Fogg vru să o ajute. În zorii zilei, rugul 
era ridicat, iar preoții o scoaseră pe Aouda din templu. Chiar înainte 

de venirea zorilor, Passepartout ascunse cadavrul și se puse el însuși pe 
rug. Focul se aprinse. Dintr-odată, strigăte de teroare umplură aerul. 
Mortul era viu. Passepartout o luă pe Aouda și fugi spre elefant. Cu 

toţii au ajuns repede la gara Allahabad și au urcat în trenul spre 
Calcuta. Apoi au luat vaporul din Calcuta spre Hong Kong.
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Vaporul a ajuns la Hong Kong pe 6 noiembrie. Următorul vapor spre 
Yokohama, Carnatic, pornea abia în dimineața următoare, pentru că 

unul dintre cazanele sale se defectase. Fogg  avea de petrecut cu Aouda  
16 ore în Hong Kong. Între timp, căpitanul vaporului Carnatic l-a informat 

pe Passepartout că fusese reparat cazanul și că va porni chiar în seara 
aceea. Fix l-a îmbătat pe Passepartout într-o tavernă ca să-l împiedice 

astfel pe Fogg să părăsească orașul. Cei doi chelneri l-au culcat în tavernă. 
În dimineața următoare, Fogg și Aouda au aflat că vaporul plecase din 

seara precedentă. Nu era nici urmă de Passepartout. Fogg a decis să 
ia o barcă ca să ajungă în Shanghai și să întâlnească vaporul pe drum. 
Până pe 8 noiembrie, barca parcursese peste 160 de kilometri. Apoi au 

văzut vaporul Yokohama. Căpitanul ridicase steagul.
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Între timp, Passepartout se gândea la stăpânul său. 
S-a târât până în port și s-a urcat pe Carnatic. Apoi a 

adormit. Când s-a trezit, Carnatic ajunsese în Yokohama. 
Nu avea niciun ban. S-a alăturat unui circ. În timp ce făcea 

o piramidă, și-a pierdut echilibrul, pentru că își văzuse 
stăpânul său în mulțime. Fogg, Passepartout și Aouda 

au părăsit circul, s-au urcat pe vaporul Yokohama și au 
ajuns în Japonia pe 14 noiembrie.
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