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JULES GABRIEL VERNE s-a născut în anul
1828, în Franţa, la Nantes. În adolescenţă, având
gustul aventurii, a plecat de acasă, pentru a fi
asistent camerist pe o navă comercială, dar a
fost prins şi trimis înapoi la părinţii săi. În 1847,
Jules a fost îndemnat să studieze Dreptul la
Paris, ceea ce nu era însă pe gustul său.
Aflându-se acolo, a lucrat ca secretar la Teatrul
Liric, având ocazia de a lua contact cu lumea
scenei dramatice, pentru care a făcut o

adevărată pasiune, astfel că, în 1850, a fost publicată prima piesă de teatru a lui
Jules Verne. La auzul acestei veşti, tatăl său a fost atât de dezamăgit, încât a
încetat să-l mai susţină financiar pentru continua rea studiilor. Tânărul Verne a
reuşit totuşi să obţină un venit din vânzarea poves tirilor sale, deoarece vocaţia
pentru literatură începea să-şi spună cuvântul.

După ce a petrecut multe ore în bibliotecile din Paris, studiind geologia,
ingineria şi astronomia, Jules Verne a publicat primul său roman, „Cinci săptămâni
în balon“, precedat de alte scrieri de mai mică întindere, dar de o reală importanţă
atât din punct de vedere literar, cât şi documentar: „O dramă în văzduh“, „Primele
vase ale marinei mexicane“ (studiu istoric), nuvela „Martin Paz“, „Printre gheţurile
eterne“ etc. Au urmat apoi alte romane („O călătorie spre centrul Pământului“, „De
la Pământ la Lună“, „20.000 de leghe sub mări“ etc)., care au devenit în scurt timp
foarte cunoscute, aducându-i faimă, dar şi bogăţie, ceea ce i-a permis, în 1876, să
cumpere un iaht, cu care a navigat în jurul Europei. Aceasta după ce, în 1867, a
călătorit foarte mult în ţara sa, în vederea descrierii acesteia (publică „Geografia
ilustrată a Franţei“).

Scrierile lui Jules Verne şi-au câştigat valoarea datorită îmbinării elementelor
specifice operei literare - personaje, întâmplări, descrieri etc., toate mergând până
la „desfiinţarea acelui ţărm dintre real şi imaginar“ - cu informaţii cu caracter docu-
mentar, multe dintre ele unice şi care au contribuit în mod evident la progresul ci -
vilizaţiei, ele dovedindu-şi viabilitatea o dată cu descoperirile ştiinţifice ale omenirii.

Cu excepţia unică a lui Victor Hugo, Jules Verne este considerat  cel mai pop-
ular dintre scriitorii francezi. 

Creatorul romanului ştiinţific de anticipaţie se stinge din viaţă, la Amiens (unde fusese
numit consilier municipal), în anul 1905, după o existenţă dedicată literaturii şi studiului.
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PPaarrtteeaa  II

America de Sud





I. BALANCE-FISH

L
a 26 iulie 1864, sub o adiere puternicã de vânt din-
spre nord-est, un iaht mãreþ evolua cu toatã iuþeala
pe valurile canalului de Nord. Pavilionul Angliei flu-

tura în vârful catargului de dinapoi; la extremitatea marelui
catarg un steguleþ albastru purta iniþialele E. G., brodate în
aur, având deasupra o coroanã ducalã. Iahtul se numea Duncan
ºi îi aparþinea lordului Glenarvan, unul dintre cei ºaisprezece
pairi scoþieni care fãceau parte din camera lorzilor ºi cel mai
distins membru al Royal-Thames-Yacht-Clubului, foarte cu -
noscut în Regatul Unit. 
Lordul Edward Glenarvan se gãsea pe bord cu tânãra-i soþie,

lady Helena, ºi cu unul din verii lui, maiorul Mac Nabbs.
Duncan-ul, nou construit, fãcuse exerciþii la câteva mile de gol -
ful Clyde ºi încerca sã se reîntoarcã la Glasgow. Insula Arran
se zãrea de-acum la orizont, când matelotul de pe catarg sem-
nalã un peºte enorm, care se zbãtea în urma iahtului. Cãpi -
tanul John Mangles porunci ca lordul Edward sã fie prevenit
de acest fapt. Lordul se urcã pe punte cu maiorul Mac Nabbs
ºi-l întrebã pe cãpitan ce crede despre vietate. 
– Cred cã-i un rechin dintre cei mari, rãspunse John Mangles. 
– Un rechin prin locurile astea? exclamã Glenarvan. 
– Fãrã îndoialã; el aparþine unei specii de rechini care se

întâlnesc în toate mãrile ºi sub toate latitudinile. E aºa-numi-
tul „Balance-Fish“1. Dacã Înãlþimea Voastrã consimte ºi dacã
lui lady Glenarvan i-ar plãcea sã asiste la o vânãtoare ciudatã,
vom ºti îndatã ce avem de fãcut. 
– Sã pescuim atunci, zise lordul Glenarvan.
Apoi trimise un marinar sã o previnã ºi pe lady Helena,

care veni pe punte, într-adevãr nespus de intrigatã. 

1 Balance-fishul este astfel numit de marinarii englezi, deoarece
capul sãu are forma unei balanþe sau, mai bine zis, a unui ciocan
mare. Din aceastã cauzã, în Franþa, este cunoscut sub numele de
rechin-ciocan. 



Marea era frumoasã; se puteau urmãri cu uºurinþã pe
suprafaþa ei evoluãrile rapide ale rechinului, care se scufunda
sau se ridica la suprafaþã cu o putere surprinzãtoare. John
Mangles dãdu ordine. Mateloþii aruncarã peste bord o frân-
ghie puternicã, prevãzutã cu un cârlig la care era pusã ca
momealã o bucatã enormã de slãninã. Cu toate cã rechinul era
încã la o distanþã de 50 de yarzi, simþi momeala oferitã lãco-
miei lui. Se apropie repede de iaht. I se vedeau aripile cenuºii
la capete, negre la bazã, bãtând valurile cu violenþã, pe când
coada ºi-o menþinea într-o poziþie dreaptã. Pe mãsurã ce înain-
ta, ochii lui mari, bulbucaþi, apãreau umflaþi de poftã, iar fãlci-
le, larg deschise, descopereau patru ºiruri de dinþi. Capul îi
era mare ºi aºezat ca un ciocan uriaº în vârful unui mâner. 
John Mangles nu se înºelase; acesta era cel mai lacom spe-

cimen al familiei rechinilor. Pasagerii ºi marinarii de pe
Duncan urmãreau cu atenþie încordatã miºcãrile rechinului.
Animalul ajunse de îndatã în dreptul cârligului; se întoarse pe
spate pentru a-l apuca mai bine ºi enorma bucatã de slãninã
dispãru în vastul lui gâtlej. Îndatã ce se „prinse“, mateloþii îl
traserã. Rechinul se zbãtu cu putere, vãzându-se smuls din
elementu-i natural, apa. Dar se þinu seamã de violenþa lui; o
frânghie prevãzutã cu un juvãþ îl apucã de coadã ºi-i paralizã
miºcãrile. Dupã câteva clipe, era zvârlit pe punte. 
Îndatã, unul dintre marinari se apropie de dânsul, cu bãga-

re de seamã ºi, cu o puternicã loviturã de topor, tãie coada
uriaºã a animalului. 
Pescuirea se terminase; nu se mai puteau teme de nimic

din partea monstrului. Rãzbunarea marinarilor era satisfãcu -
tã, dar curiozitatea lor, nu. Într-adevãr, la bordul oricãrei corã-
bii existã obiceiul de a se cerceta cu de-amãnuntul stomacul
rechinilor. 
Lady Glenarvan nu dori sã asiste la aceastã „explorare“ ºi

se întoarse la locul sãu. Rechinul gâfâia încã; era lung de trei
metri ºi cântãrea peste ºase sute de livre. Dimensiunea ºi
greutatea nu aveau nimic extraordinar; dar dacã „balance-
fishul“ nu este clasat printre uriaºii speciei, el se numãrã
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totuºi printre cei mai de temut. Fu spintecat grabnic cu lovi-
turi de topor. Cârligul pãtrunsese pânã în stomacul absolut
gol; evident, animalul postise multã vreme, iar marinarii, înºe-
laþi în speranþele lor, erau cât pe-aci sã-i arunce rãmãºiþele în
mare, când conducãtorul echipajului observã un obiect gro-
solan, foarte încurcat într-una dintre viscere. 
– Ei, ce-i asta? exclamã el.
– O piatrã pe care animalul o fi înghiþit-o, rãspunse unul

dintre marinari. 
– Da, reluã un altul, e o ghiulea cu sârmã.
– Tãceþi! replicã Tom Austin, secundul iahtului. Nu vedeþi

cã animalul era un beþivan patentat ºi cã a bãut nu numai
vinul, dar ºi sticla?
– Ce? întrebã lordul Glenarvan. Rechinul are în stomac o

sticlã?
– O sticlã veritabilã, rãspunse cãpetenia echipajului.
– În cazul acesta, Tom, reluã lordul Edward, scoateþi-o cu

bãgare de seamã; sticlele gãsite în mare închid adesea docu-
mente de preþ. 
– Crezi? întrebã Mac Nabbs.
– Cred cã de multe ori este posibil.
– Nu te contrazic, rãspunse maiorul. Poate cã ºi aici o fi

vreo tainã.
– O vom afla îndatã, zise Glenarvan. Ei bine, Tom?
– Iatã, rãspunse secundul, arãtând sticla pe care o scosese,

nu fãrã greutate, din stomacul rechinului. 
– Bun, zise Glenarvan. Spãlaþi-o ºi aduceþi-mi-o pe dunetã.
Sticla fu depusã pe masa din careu, împrejurul cãreia se

aºezarã lordul Glenarvan, maiorul Mac Nabbs, cãpitanul John
Mangles ºi lady Helena. Se ºtie cã femeia este curioasã întot-
deauna. 
Pe mare orice întâmplare constituie un eveniment. Pentru

un moment se aºternu tãcerea. Era oare aici taina unui dezas -
tru sau o simplã scrisoare încredinþatã bunului plac al valuri-
lor de vreun marinar lipsit de ocupaþie? 
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Înainte de a fi cercetatã în interior, sticla fu examinatã pe
dinafarã. Avea o îmbucãturã subþire ºi lungã, al cãrei gât pu -
ternic purta încã un capãt de sârmã de fier, atinsã de ruginã;
pereþii sãi erau foarte groºi ºi în stare sã suporte o presiune
de mai multe atmosfere. Cu aceste sticle, vierii din Aï sau din
Epernay rup picioarele scaunelor, fãrã sã se vatãme. Sticla
putuse deci sã suporte fãrã nicio stricãciune primejdia unei
lungi pribegiri. 
– O sticlã a casei Cliquot, zise simplu maiorul. 
ªi fiindcã era cunoscãtor în aceastã materie, afirmaþia lui fu

primitã fãrã tãgadã.
– Dragul meu maior, rãspunse lady Helena, puþin ne pasã

ce e aceastã sticlã dacã nu ºtim de unde vine.
– Vom ºti, dragã Helena, zise lordul Edward, ºi putem afir-

ma de pe acum cã vine de departe. Priveºte stratul pietrificat
care o acoperã: substanþele sunt mineralizate, ca sã spunem
aºa, sub acþiunea mãrii. Aceastã rãmãºiþã a plutit multã vreme
în ocean, înainte sã fi intrat în pântecele rechinului.
– Dar de unde vine? întrebã lady Glenarvan.
– Aºteaptã, aºteaptã; trebuie sã fii rãbdãtoare când ai o sti-

clã ca asta în faþa ta.
Glenarvan începu sã scormoneascã stratul care apãra

gâtul sticlei; îndatã ieºi la ivealã dopul, pe care apa îl deterio-
rase foarte mult.
– Circumstanþã supãrãtoare, zise lordul Edward, cãci dacã

se gãseºte vreo hârtie înãuntru, sigur este deterioratã.
– Tot ce se poate, replicã maiorul.
– Voi adãuga, reluã Glenarvan, cã sticla, prost astupatã,

avea sã se scufunde, ºi e o fericire cã rechinul a înghiþit-o ca
sã ne-o aducã aici, pe bord. 
– Fãrã îndoialã, rãspunse John Mangles, ºi totuºi ar fi fost

mai bine s-o fi pescuit în mijlocul mãrii pe o latitudine ºi o lon-
gitudine bine determinate. Studiind curenþii atmosferici ºi ma -
rini, se poate recunoaºte drumul strãbãtut; dar, cu aceºti re -
chini care umblã contra vântului ºi mãrii, nu mai ºtii ce sã faci.
– Vom vedea, rãspunse lordul Edward.
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Scoase dopul cu multã grijã. Un miros puternic de sare se
rãspândi.
– Ei bine? întrebã lady Helena cu o nerãbdare specific

femeiascã.
– Da, zise Glenarvan, nu m-am înºelat! Sunt niºte hârtii!
– Documente, documente! strigã lady Helena.
– Numai cã, rãspunse Glenarvan, pare sã fie roase de ume-

zealã ºi e imposibil sã le scoþi, cãci sunt lipite de pereþii sticlei.
– S-o spargem, rãspunse maiorul.
– Aº vrea s-o pãstrez neatinsã, replicã Glenarvan.
– ªi eu la fel, rãspunse maiorul.
– Fãrã îndoialã, zise lady Helena, dar conþinutul este mai

preþios decât sticla ºi e mai bine s-o sacrificãm.
– Înãlþimea Voastrã sã desprindã numai gâtul, zise John

Mangles. În felul acesta s-ar putea scoate documentul fãrã a
se sparge sticla.
Era greu sã se procedeze altfel. A trebuit sã se între-

buinþeze ciocanul, cãci învelitoarea din piatrã era extrem de
tare. Sfãrâmãturile cãzurã pe masã ºi mai multe bucãþi de hâr-
tie ieºirã la ivealã, lipite una de alta. Glenarvan le scoase cu
grijã, le separã ºi le întinse pe masã. Lady Helena, maiorul ºi
cãpitanul se îngrãmãdirã în jurul lui.

II. CELE TREI DOCUMENTE

P
e bucãþile de hârtie, pe jumãtate distruse de ume-
zealã, se zãreau câteva cuvinte, numai resturi indes -
cifrabile ale unor rânduri ºterse aproape în întregi-

me. Câteva minute, lordul Glenarvan le examinã cu atenþie; le
întoarse pe toate pãrþile; le expuse la lumina zilei; observã
cele mai mici urme. Îi privi pe prietenii care îl mãsurau cu o
privire nerãbdãtoare ºi zise:
– Sunt aici trei documente distincte ºi, dupã cât se pare,

trei copii ale aceluiaºi document tradus în trei limbi, unul în
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Sfãrâmãturile cãzurã pe masã ºi mai multe bucãþi de hârtie ieºirã
la ivealã, lipite una de alta. Glenarvan le scoase cu grijã, le

separã ºi le întinse pe masã.
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