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– Insulã de vânzare cu banii jos, în afarã de cheltuieli, celui care dã mai mult! repeta întruna Gingrass, agentul 
licitaþiei. 

În sala de licitaþii din San Francisco se aflau mai mult curioºi. Dar cine ar fi fost atât de þicnit – dacã ar fi fost atât 
de bogat – încât sã îºi ia o insulã din Pacific, pe care Congresul avea nebuna idee de a o pune în vânzare? 

– O insulã! De vânzare o insulã! repeta mereu Gingrass.
Harta insulei fusese pusã la dispoziþia publicului. Aceastã insulã se numea Spencer ºi era situatã la Vest–Sud-

Vest de micul golf San Francisco, la aproximativ patruzeci-ºaizeci de mile marine de plaja californianã, la 32° lati-
tudine Nord ºi 142°18’ longitudine la Vest de meridianul Greenwich. Insula Spencer rãmãsese pustie de mult timp. 
Congresul, format din oameni cu mult simþ practic, hotãrâse sã vândã aceastã insulã, sã o scoatã la licitaþie – cu o 
condiþie, ca acela care o va cumpãra sã fie cetãþean al Americii libere. Insula fusese evaluatã la fix unsprezece sute 
de mii de dolari. Cel care o va cumpãra n-avea sã fie monarhul insulei Spencer, ci preºedinte de republicã. 

– Insulã de vânzare! Insulã de vânzare! þipa Gingrass, ai cãrui plãmâni se oboseau zadarnic. 
„Douãsprezece sute de mii!“ se auzi în mijlocul sãlii ºi aceste cuvinte rãsunarã ca niºte împuºcãturi de pistol. Mulþimea 

amuþitã se întoarse cãtre curajosul care îºi permisese sã rosteascã aceastã cifrã. Era William W. Kolderup, originar din San 
Francisco. Se ºtia despre el cã este putred de bogat. Acest stimabil om de afaceri pusese temelia trainicã a incalculabilei 
sale averi prin exploatarea primelor terenuri aurifere din California.  

– Douãsprezece sute de mii de dolari, o datã, de douã ori!... strigã Gingrass, cu mâna dreaptã întinsã deasupra mesei 
sale, agitând cu nerãbdare ciocãnaºul cu capãt de fildeº... 

Dintr-odatã un nou candidat licitã din salã. Dar cine era acest temerar care îndrãznea sã vinã sã lupte cu dolari îm-
potriva lui William W. Kolderup din San Francisco? Era J. R. Taskinar, din Stockton.

J. R. Taskinar îl duºmãnea pe William W. Kolderup, îi invidia averea, situaþia, prestigiul. Nu era prima datã când 
negustorul din Stockton cãuta sã-i fure negustorului din San Francisco o afacere profitabilã sau nu, numai din spirit de 
competiþie. J. R. Taskinar aflase cã William W. Kolderup intenþiona sã achiziþioneze insula Spencer. Aceastã insulã i-ar 
fi fost la fel de inutilã ca ºi adversarului sãu. Se ivise însã o altã ocazie de a se confrunta, de a combate, poate chiar de a 
câºtiga: ºi J. R. Taskinar nu putea sã o lase sã-i scape printre degete!

– Patrusprezece sute de mii de dolari, spuse William W. Kolderup.

CLASELE V-VI
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– Cincisprezece sute de mii! rãspunse J. R. Taskinar.
– Douã milioane! replicã imediat, fãrã sã mai aºtepte glasul agentului, William W. Kolderup.
– Douã milioane cinci sute de mii de dolari! spuse el în sfârºit, sperând ca prin acest salt uimitor sã deruteze orice 

supralicitare.
– Trei milioane! rãspunse imediat cu glas foarte calm William W. Kolderup.
– Trei milioane cinci sute de mii, murmurã Taskinar printre dinþi.
– Patru milioane! rãspunse William W. Kolderup, în timp ce J. 

R. Taskinar se prãbuºi învins. Cu o loviturã scurtã de ciocãnaº, insula 
Spencer era adjudecatã, pentru patru milioane de dolari, lui William 
W. Kolderup din San Francisco.

– O sã mã rãzbun! murmurã J. R. Taskinar. ªi, dupã ce îi aruncã 
o privire plinã de urã ºi de ciudã învingãtorului sãu, se întoarse unde 
era cazat, la Occidental-Hotel. 

În acest timp, uralele ºi „hip-hip“-urile îl  însoþirã pe William W. 
Kolderup pânã la locuinþa sa din Montgomery Street. Având prea multe 
milioane, casa magnatului era mult prea luxoasã. Mai mult confort decât 
bun-gust, se înþelege. Avea acolo un minunat salon de recepþie, ºi în 
acest salon un pian mare ºi negru ale cãrui acorduri se împrãºtiau în calda ºi intima atmosferã a casei, în clipa în care se 
întorcea acolo bogatul Kolderup.

Amândoi erau în salon: ea în faþa pianului, el pe jumãtate culcat pe canapeaua confortabilã, ascultând sunetele un-
duitoare ale arpegiilor. 

Phina Hollaney era fina lui William W. Kolderup. Orfanã, crescutã sub îngrijirea lui, el îi oferise avantajul de a se 
considera fiica lui, având datoria de a-l iubi ca pe un tatã. ªi ea nu uita asta. Era o tânãrã domniºoarã, încântãtoare, o 
blondã de ºaisprezece ani cu un temperament de brunetã, lucru care se citea în lumina ochilor ei de un albastru scânteietor, 
aproape negru. Era ca un trandafir, dar un trandafir altoit pe un mãceº, rezistent ºi tare. Era desigur foarte sentimentalã 
aceastã tânãrã miss, dar avea de asemenea mult spirit practic, un fel de a fi foarte personal.

– Godfrey! Unde eºti tu acum?
– Lângã tine... în acest salon...
– Nu, nu eºti lângã mine, Godfrey! ªi nu în acest salon, ºi nu acum sau aici!... Ci departe, foarte departe... peste mãri 

ºi þãri, nu-i aºa? 
Fiul unei surori a lui W. Kolderup, orfan de mulþi ani, Godfrey Morgan fusese, ca ºi Phina, crescut în casa unchiului 

sãu, cu aceeaºi dragoste de acela cãruia febra afacerilor nu-i lãsase niciodatã rãgazul de a se gândi sã se cãsãtoreascã. God-
frey avea acum douãzeci ºi doi de ani. Dupã ce terminã studiile, rãmãsese cu totul lipsit de ocupaþie. Faptul cã absolvise 
universitatea nu însemna cã era mai învãþat sau mai înþelept. Viaþa nu-i oferea decât drumuri facile. 

Altfel, Godfrey era un tânãr distins, chipeº, elegant. Godfrey Morgan urma sã se cãsãtoreascã cu Phina Hollaney. 
De altfel, William W. Kolderup era cu totul de acord cu aceastã cãsãtorie. Îºi încredinþa astfel bogãþia celor douã fiinþe pe 
care le iubea cel mai mult în aceastã lume, fãrã sã mai spunem cã Phina îi plãcea lui Godfrey ºi cã Godfrey nu-i displãcea 
deloc Phinei.

Preaonorabilul negustor spera cã acest fericit eveniment avea sã se întâmple la sfârºitul lunii ºi cã situaþia va fi pe 
veci rezolvatã. Dar Godfrey nu se simþea deloc pregãtit pentru un asemenea mare eveniment: cãsãtoria, în privinþa cãruia 
nu i se ceruse pãrerea. 

Dupã terminarea studiilor, Godfrey încerca un fel de obosealã ºi plictis prematur faþã de lumea ºi viaþa de-a gata, în 
care nu-i va lipsi nimic, în care nu ar fi avut nimic de fãcut. ªi atunci îl copleºi dorinþa de a cutreiera toatã lumea; îºi dãdu 
seama cã învãþase ºi citise de toate, numai sã cãlãtoreascã nu avusese parte! Drept vorbind, din vechiul ºi noul continent 
nu cunoºtea decât un singur oraº sau aºezare, San Francisco, unde se nãscuse, crescuse ºi din care nu plecase niciodatã. 
De aproape un an, Godfrey se cufundase în cãrþi de ºi despre cãlãtorii care erau foarte la modã în epoca noastrã, ºi lectura 
acestora îl pasionase. De fapt, el nu ar fi considerat plãtitã prea scump o explorare de câþiva ani cu preþul unui numãr de 
atacuri din partea piraþilor, o ciocnire pe mare, naufragii pe o coastã pustie, chiar dacã ar fi necesar sã ducã viaþa unui 
Selkirk sau a unui Robinson Crusoe!

– Ei bine, spuse William W. Kolderup, nu ne mai rãmâne acum decât sã fixãm definitiv data.
– Data? rãspunse Godfrey tresãrind. Care datã, unchiule?
– Data cãsãtoriei voastre! replicã cu entuziasm W. Kolderup. 
– Nu data unei cãsãtorii fixãm noi astãzi, naºule Will, ci data plecãrii lui Godfrey, spuse Miss Phina, a lui Godfrey 

care simte nevoia sã cutreiere puþin lumea înainte de cãsãtorie!
– Tu vrei sã pleci? strigã William W. Kolderup.
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– Da, unchiule Will, prinse curaj Godfrey.
– ªi pentru cât timp?
– Pentru optsprezece luni sau doi ani cel mult, dacã... dacã dumneata o sã-mi dai voie ºi Phina va dori sã mã aºtepte 

pânã atunci!
– ªi o sã-l aºtepþi?...
– Dacã n-aº putea sã-l aºtept, ar însemna cã nu-l iubesc, naºule Will!
– În regulã! replicã pe un ton neutru William W. Kolderup, fixân du-l pe nepotul sãu cu o privire foarte ciudatã.
– Unde vrei sã te duci? îl întrebã pe tânãr.
– Peste tot.
– ªi când ai de gând sã pleci?
– Când o sã vrei dumneata, unchiule.
– Fie, cu cât mai curând posibil, cu atât mai bine!

*
Dacã T. Artelett ar fi fost francez, compatrioþii sãi nu s-ar fi oprit sã-l numeascã în glumã Tartelett. 
Celibatar, Tartelett avea, în epoca despre care vorbim, patruzeci ºi cinci de ani. S-a nãscut la 17 iulie 1835, înãlþimea 

este de cinci picioare1 , douã degete2  ºi trei linii3 . Capul îi este lunguieþ. Pãrul, rar deasupra frunþii, este castaniu încãrunþit; 
fruntea înaltã, faþa ovalã, tenul colorat. Ochii sunt cenuºiu-cãprui, genele ºi sprâncenele castaniu-deschis, pleoapele puþin 
adâncite sub arcadã. Gestul îi este prompt, mersul sprinten, caracterul sincer. Profesorul rãmase burlac ºi continuã sã dea 
lec þii de dans ºi þinutã. Cam în aceastã epocã, ºi cu acest titlu, intrã el în ca sa lui William W. Kolderup; apoi, odatã cu 
timpul, elevii pãrãsindu-l încetul cu încetul, sfârºi prin a fi socotit ca o roatã în plus în personalul îmbelºugatei ºi imensei 
case. William W. Kolderup credea cã Tartelett contribuise la încurajarea ºi stimularea lui Godfrey în aceastã manie a 
hoinãrelii, de a se perfecþiona mergând prin lume. De aceea, William W. Kolderup hotãrî sã-i facã sã meargã împreunã. 

– M-am gândit, spuse unchiul Will, cã o sã-þi parã fãrã îndoialã rãu sã te desparþi aºa de elevul dumitale.
– Despãrþirea mã va îndurera sincer, rãspunse Tartelett, ºi totuºi, dacã trebuie sã plece...
– Nu o sã trebuiascã, adãugã negustorul. M-am gândit cã ar fi 

într-adevãr foarte crud sã despart un profesor de elev, mai ales cã se 
împãcau atât de bine...

– Negreºit... Cãlãtoriile... sunt necesare... rãspunse Tartelett, care 
pãrea cã nu are habar despre ce se vorbeºte.

– Da, negreºit! reluã William W. Kolderup. Nu numai cã aceste 
cãlãtorii ar scoate în evidenþã talentele nebãnuite ale nepotului meu, dar 
în acelaºi timp ºi pe acelea ale scumpului profesor cãruia îi datoreazã o 
atât de corectã þinutã!

Nu se gândise niciodatã acest mare copil cã într-o zi va trebui sã 
pãrãseascã San Francisco, California ºi America pentru a cutreiera mãrile 
în lung ºi în lat, el care nu cunoºtea nici mãcar împrejurimile capitalei. 

– ªi când este plecarea? întrebã el.
– Fix peste o lunã.
– ªi pe ce mãri furtunoase ºi þinuturi sãlbatice a hotãrât domnul Kolderup sã ne ducã cu vaporul, pe elevul meu ºi pe mine?
– Mai întâi prin Pacific, spre pãmântul din Noua-Zeelandã, rãspunse William W. Kolderup. 
Nu se mai putea rãzgândi. Înainte de cãsãtorie, Godfrey o sã facã înconjurul lumii. Dar era convins cã va reveni 

bãrbat adevãrat ºi cã, tânãr neºtiutor la plecare, se va întoarce oþelit. Avea sã vadã, sã observe, sã compare. Curiozitatea 
lui urma sã fie satisfãcutã. Pe scurt, Godfrey era încântat cã, în sfârºit, va pleca.

Neliniºtitã, fãrã sã lase sã se cunoascã la suprafaþã acest lucru, Phina se resemna la aceastã ucenicie a alesului ei. 
Profesorul, atât de sigur de obicei pe picioarele sale, desãvârºit în echilibristica dansului, îºi pierduse obiºnuitul aplomb. 
Cât despre William W. Kolderup, odatã hotãrârea luatã, devenise mai puþin comunicativ, mai ales cu nepotul sãu pe care 
se pãrea cã îl lasã în pace. 

William W. Kolderup hotãrî ca unul din vapoarele sale cu aburi sã fie pus la dispoziþia tânãrului Godfrey Morgan. 
Din ordinul sãu, Dream, un steamer4  solid de ºase sute de tone ºi cu o forþã de douã sute de cai putere, începu îndatã sã 
se echipeze. Urma sã fie comandat de cãtre cãpitanul Turcotte, un lup de mare care bãtuse deja toate oceanele lumii, pe 
toate latitudinile. Marinar priceput ºi îndrãzneþ, acest obiºnuit al furtunilor, taifunelor ºi cicloanelor numãra la activul sãu 
peste patruzeci de ani de navigaþie la cei cincizeci pe care îi avea!
1 Picior – veche unitate de mãsurã, având lungimea de aproximativ o treime dintr-un metru, folositã ºi astãzi în unele þãri.
2 Deget – veche unitate de mãsurã pentru lungimi, având aproximativ lãþimea unui deget. 
3 Linie – unitate de mãsurã pentru lungime folositã în þãrile româneºti, egalã cu a zecea parte dintr-un deget. 
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Corabia sa trebuia sã plece goalã, fãrã încãrcãturã, îi era uºor sã se pãstreze în bune condiþii de plutire umplându-ºi 
„water-balast“-urile, care ar fi putut sã o scufunde în apã pânã la nivelul punþii dacã acest lucru era necesar. De asemenea, 
Dream avea de gând sã ia pe drum marfã ºi sã viziteze diverse reprezentanþe comerciale ale bogatului negustor. S-ar duce 
astfel de la o sucursalã la alta, prin toatã lumea. Nu vã fie teamã, cãpitanului Turcotte nu avea sã-i fie deloc greu sã-ºi 
reducã cheltuielile de drum. Toate acestea au fost hotãrâte în convorbiri foarte secrete, pe care William W. Kolderup ºi 
cãpitanul Turcotte le-au avut.

Mai rãmãsese de îndeplinit doar o formalitate: aceea a schimbului de fotografii. Portretul Phinei îºi avea, aºa cum 
se cuvenea, locul cinstit în cabina lui Godfrey; acela al lui Godfrey, în camera tinerei fete.

La 9 iunie erau gata. Dream-ul nu avea decât sã porneascã. Se îndreptau direct cãtre Sud-Vest, pe o mare frumoasã, 
liniºtitã, abia încreþitã; litoralul american nu întârziase sã disparã încet dincolo de orizont. Timp de douã zile nu se produse 
niciun incident de navigaþie demn de menþionat. Dream-ul îºi vedea de drum. 

La 12 iunie, dimineaþa, se produse la bord un incident cu totul ºi cu totul neaºteptat. Cãpitanul Turcotte, secundul 
sãu ºi Godfrey tocmai voiau sã se aºeze la masã. 

– Cãpitane, spuse ºeful echipajului. Un pasager! Un chinez pe care l-am descoperit din întâmplare în fundul calei. 
Era un bãrbat între treizeci ºi cinci – patruzeci de ani, cu un chip destul de inteligent, bine fãcut, spân, dar puþin cam 

palid pentru cã a stat timp de ºaizeci de ore în fundul unei cale prost aerisite.
– Cine eºti? îl întrebã cãpitanul.
– Un om liber!
– ªi ce faci aici, la bord, omule liber?
– Navighez fãrã sã vã fac prea multe necazuri.
– Cu scopul de a te reîntoarce gratis din America în China, din cealaltã parte a coastei Pacificului?
– Dacã binevoiþi. 
Seng-Vu, cãci acesta era numele lui, nu se întoarse în ascunzãtoarea lui din fundul vaporului. Flegmatic, metodic, 

puþin comunicativ, îi evita cu grijã pe marinari ºi evita orice conversaþie; se hrãnea din proviziile pe care ºi le luase. În 
zilele urmãtoare, briza mãrii se rãcori simþitor pe mãsurã ce înaintau spre sud-vest. Dream-ul avea vântul în faþã; trebuia 
sã înfrunte valuri destul de mari ºi de puternice. Godfrey suporta cu bine aceste încercãri, însã profesorul Tartelett suferea 
nu numai de rãu de mare, dar îl mai cuprindea ºi frica când vedea acele uriaºe valuri înspumate care se spãrgeau cu zgomot 
la înãlþimea camerei lui de pe Dream. Profesorul îºi pusese de la îmbarcare colacul de salvare ºi îl purta zi ºi noapte, bine 
strâns pe piept. ªi bine fãcea, cãci într-o noapte, spre ora unu dimineaþa, se auzirã de pe punte câteva þipete de groazã:

– Ne scufundãm! Ne scufundãm! urlau marinarii.
Tot echipajul era sus pe punte, alergând, în timp ce secundul ºi cãpitanul dãdeau ordine.
– Ne-am ciocnit? întrebã Godfrey pe un marinar.
– Nu ºtiu... nu ºtiu... dar ne scufundãm!
ªi într-adevãr, Dream-ul, care dupã toate probabilitãþile se ciocnise de o stâncã, se scufunda vãzând cu ochii. Apa 

ajungea foarte aproape de înãlþimea punþii. Nici nu încãpea îndoialã cã motoarele, în adâncimea sãlii maºinilor, fuseserã 
inundate.

– În mare! Trebuie sã sãrim în mare, domnule Godfrey! strigã cãpitanul. Nu-i nicio clipã de pierdut! Corabia se va 
scufunda! O sã ne târascã în vârtejul ei!...

– ªi Tartelett? întrebã cu fricã Godfrey.
– Am eu grijã de el! Nu suntem decât la o sutã de metri de coastã!...
– Dar dumneata ce o sã faci?...
– Datoria mã obligã sã rãmân ultimul la bord, ºi am sã rãmân! spuse cãpitanul. Dar fugiþi... fugiþi pânã nu este prea 

târziu!...
Godfrey ezita încã sã se arunce în mare peste bord. ªtiind cã înoatã ca un peºte, cãpitanul Turcotte îl apucã de umeri 

ºi îl îmbrânci peste bord. Era ºi timpul! Dacã nu ar fi fost atât de întuneric, s-ar fi vãzut cãscându-se, în locul unde fusese 
Dream-ul, o prãpastie. Toate acestea s-au petrecut foarte repede, în mai puþin de un minut. Câteva clipe mai târziu, în 
mijlocul strigãtelor de disperare, luminile de la bord se stinserã una câte una. Nu mai era nicio îndoialã, Dream-ul se 
dusese direct pe fundul oceanului. În ceea ce-l priveºte pe Godfrey, el putuse sã înoate la o stâncã latã ºi înaltã, la adãpost 
de izbiturile valurilor. Acolo, strigând zadarnic în întuneric, aºteptã venirea zorilor.

Era cu putinþã ca nimeni sã nu fi supravieþuit naufragiului? Cum? Niciun om de pe Dream sã nu fi fost adus la þãrm? 
Sã fi fost singurul care se salvase? În sfârºit, ceaþa matinalã începu sã se ridice.

– Pãmânt! Pãmânt! strigã Godfrey. 
Mãrginit la nord ºi la sud de douã promontorii inegale, care înaintau spre mare, nu era mai mare de cinci sau ºase 

mile. Era cu putinþã, deci, ca pãmântul sã fie legat de vreun uscat mai mare. Orice ar fi fost, era, cel puþin pentru acum, o 
4 Steamer – vapor. 
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salvare. Invidiase soarta unui Robinson! O sã vadã dacã destinul acesta este de invidiat! ªi atunci îºi rememorã acea ex-
istenþã fericitã, acea viaþã uºoarã de la San Francisco, în mijlocul unei familii înstãrite ºi iubitoare pe care o lãsase pentru 
a se arunca în aceastã ciudatã aventurã. Îºi aduse aminte de unchiul sãu Will, de logodnica sa, Phina, de prietenii pe care, 
fãrã îndoialã, nu avea sã-i mai vadã niciodatã! La evocarea acestor amintiri i se fãcuse inima cât un purice ºi, în ciuda 
hotãrârii sale, îi dãdurã lacrimile de tristeþe. Mãcar dacã nu ar fi fost singur, dacã, la fel ca el, vreun alt supravieþuitor al 
naufragiului ar fi putut sã ajungã la acea bucatã de pãmânt. 

Godfrey porni în explorare. Tãcerea era singurul tovarãº. Pe nisip, nicio urmã de om sau animal. Câteva pãsãri de 
mare, pescãruºi sau goelanzi, se zbenguiau la marginea stâncilor, singurele fiinþe vii în aceastã mare singurãtate. Godfrey 
merse un sfert de orã. Deodatã se opri. Zãrind un obiect fãrã formã, Godfrey se grãbi sã alerge în direcþia lui. 

– Tartelett! 
Cãci Tartelett era acel obiect. Godfrey îl zgâlþâi cu putere. Atunci Tartelett deschise ochii. 
– Sunt eu, Godfrey! Eu, Godfrey!
– Godfrey? rãspunse profesorul cu greu, trezit parcã dintr-un somn adânc. În sfârºit, am ajuns în port! strigã profesorul 

revigorat dintr-odatã, pe tonul omului care s-a sãturat de atâta navigaþie ºi accidentele ei.
– Hai sã mergem în recunoaºtere.
– Sã mergem, replicã profesorul entuziast. Dar, dacã nu te superi, Godfrey, sã ne oprim la primul han. Mor de foame 

ºi o duzinã de sandviºuri, stropite cu câteva pahare de vin de Porto, o sã mã punã bine pe picioare. Apoi, reluã Tartelett, 
o sã întrebãm unde se aflã oficiul poºtal, sã trimitem imediat o telegramã unchiului dumitale. Îmi închipui cã acest ex-
traordinar om nu va refuza sã ne trimitã banii necesari pentru a ne întoarce în locuinþa din Montgomery-Street, deoarece 
eu nu am la mine niciun cent.

– Ne-am înþeles, la primul oficiu poºtal atunci, rãspunse Godfrey. Sau, dacã un asemenea oficiu nu existã în acest 
þinut, la primul oficiu telegrafic. La drum, Tartelett! [...]

Exerciții rezolvate:
1. Licitaþia are loc în ... .
A) Stockholm, Europa  B) Noua Zeelandã C) San Francisco, America 
D) Insula Spencer  E) Stockton, America

2. Insula Spencer ... .
A) se aflã la Nord de golful San Francisco B) este pusã în vânzare de cãtre regina Angliei
C) este evaluatã la 110.000 de dolari  D) are un monarh  E) este pustie de mult timp

3. J. R. Taskinar participã la licitaþie din dorinþa de ... .
A) a deveni cetãþean al Americii li bere B) a cumpãra insula pentru cei doi fii ai sãi, William ºi Gingrass
C) a se confrunta cu Kolderup  D) a se stabili în oraºul agitat de pe in sulã E) a deveni regele insulei

Să exersăm!
1. Godfrey este ... .
A) fiul lui William W. Kolderup  B) nepotul lui William W. Kolderup C) fiul lui Taskinar 
D) nepotul lui Taskinar   E) profesorul de dans al lui miss Phina

2. Gãseºte afirmaþia falsã referitoare la W. Kolderup.
A) Este un negustor foarte bogat.  B) A cumpãrat o insulã la licitaþie. C) S-a cãsãtorit de tânãr cu o engle zoaicã.
D) Îºi doreºte ca Phina ºi Godfrey sã se cãsãtoreascã. E) Negustorul locuieºte în Montgo mery Street.

3. Înainte de a se cãsãtori cu miss Phina, Godfrey doreºte ... .
A) sã ia lecþii de dans ºi de þinutã  B) sã-ºi termine studiile universitare C) sã cearã consimþãmântul pãrinþilor sãi
D) sã plece într-o cãlãtorie în jurul lu mii E) sã-ºi gãseascã de lucru pe o co rabie

4. Kolderup îl alege pe Tartelett sã-l însoþeascã în cãlãtorie pe Godfrey, deoarece crede cã ... .
A) profesorul îi stimulase lui Godfrey dorinþa de a cãlãtori B) rãmas singur, Tartelett s-ar simþi pãrãsit
C) Godfrey nu ar pleca fãrã el  D) Tartelett cunoºtea mãrile ºi ocea nele lumii E) Tartelett are resurse financiare

5. Pentru Godfrey, cãlãtoria are sco pul de ... .
A) a-l maturiza înainte de cãsãtorie B) a-l sensibiliza C) a cunoaºte þinuturile care îi aparþin       
D) a-l determina sã se cãsãtoreascã E) a vedea þinuturile de unde provine

Rezolvări: 1. B; 2. C; 3. D; 4. A; 5. A.


