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...Пансионът „Чеърмен“ беше по това вре

ме един от най-реномираните в град Окланд1, 
столица на Нова Зеландия, важна английска 
колония в Тихия океан. В него се учеха стоти
на деца от най-добрите семейства на страната. 
Маорите, коренните жители на този архипелаг, 
не можеха да запишат в него децата си, за които 
впрочем бяха определени други училища. В пан
сиона „Чеърмен“ имаше само малолетни англи
чани, французи, американци, германци, синове 
на земевладелци, рентиери, търговци или мест
ни чиновници. Там те получаваха такова пълно 
образование, каквото се дава в подобни учебни 
заведения в Обединеното кралство.

Архипелагът Нова Зеландия се състои от 
два главни острова; на север -  Те-Ика-На-Мауи, 
или Рибата на Мауи, на юг -  Те-Тауаи-Понаму, 
или Земя на зелените камъни. Отделени от Куко- 
вия пролив, те са разположени между 34° и 45° 
южна ширина -  положение, каквото заемат в Се
верното полукълбо оная част от Европа, която 
включва Франция, и Северна Африка.

Остров Те-Ика-На-Мауи, силно нарязан в 
южната си част, образува нещо, подобно на не
правилен трапец, който се простира на северо
запад по извивка, завършваща с нос Ван Димен.

Почти в началото на тази извивка, там, къ
дето полуостровът е широк само няколко мили, 
е построен Окланд. Така градът е разположен 
като Коринт в Гърция, поради което е получил 
прозвището „Южен Коринт“. Той има две от

Жул Верн

1 Сега столица на Нова Зеландия е град Уелингтън.

крити прис
танища, едно
то -  на запад, 
другото -  на 
изток. Послед
ното, в залива 
Хаураки, не е 
много дълбо
ко, затова се е
наложило да се изградят няколко от ония дълги 
кейове по английски образец, където могат да 
акостират кораби със среден тонаж. Между тях 
се простира Търговският кей, до който стига 
Куинс стрийт, една от главните улици на града.

Някъде към средата на тази улица именно 
се намираше пансионът „Чеърмен“.

А на 15 февруари 1860 година, следобед, 
от въпросния пансион излязоха стотина момче
та, придружени от своите родители, с весел вид 
и жизнерадостна походка -  същински птички, 
току-що пуснати от кафез.

Работата е там, че това беше началото на 
лятната ваканция. Два месеца независимост, 
два месеца свобода. А на някои от тия ученици 
им предстоеше морско пътешествие, за което 
отдавна се говореше в пансиона „Чеърмен“. Из- 
лишно е да добавяме каква завист будеха тия, на 
които добрата съдба предлагаше възможност да 
пътуват с яхтата „Слуи“, която се готвеше да 
извърши морска екскурзия около бреговете на 
Нова Зеландия.

Тази красива шхуна беше наета от родите
лите на учениците за шестседмично плаване. Тя 
принадлежеше на бащата на един от тях, госпо
дин Уилям X. Гарнет, бивш капитан от търгов
ския флот, на когото можеше да се има пълно 
доверие. Чрез подписка между различните се
мейства трябваше да се покрият разноските по 
пътуването, което щеше да стане при най-добри 
условия, сигурност и удобства. Това беше голя
ма радост за децата, които едва ли биха могли да 
прекарат по-добре няколкоседмичната ваканция.
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Нова Зеландия според текста е:
A) френска колония 
Б) испанска колония
B) английска колония 
Г) португалска колония

Нова Зеландия се намира в:
A) Атлантическия океан 
Б) Тихия океан
B) Индийския океан
Г) Северния ледовит океан

Думата„архипелаг 
за:
A) град Окланд 
Б) Нова Зеландия
B) остров Те-Ика-На-Мауи 
Г) остров Те-Тауаи-Понаму

Ван Димен е име на:
A) нос
Б) остров
B) архипелаг 
Г) град

С прозвището „Южен Коринт“ е из
вестен:
A) заливът Хаураки 
Б) Куковият пролив
B) град Окланд
Г) Търговският кей

Рибата на Мауи е другото име на:
A) остров Те-Тауаи-Понаму 
Б) остров Те-Ика-На-Мауи
B) остров Хаураки
Г) остров Земя на зелените камъни

Земя на зелените камъни е другото 
име на:
A) остров Рибата на Мауи 
Б) остров Те-Ика-На-Мауи
B) остров Хаураки
Г) остров Те-Тауаи-Понаму

Колко пристанища има в град Окланд 
според текста?
A) две 
Б)едно
B) три
Г) четири

Как се наричат коренните жители на 
Нова Зеландия?

Какви са по народност учениците, кои
то учат в пансиона „Чеърмен“ ?

През кой месец започва лятната ва
канция за учениците от пансиона 
„Чеърмен“ ?

Учениците в пансиона„Чеърмен“ са 
на брой около:
A) двеста 
Б) сто
B)триста 
Г) петдесет


