
Bayım, 
dikkat!

Motor 
tanrısına 
teşekkür 

edebilirsiniz...

Arabamın motoru ruhunu 
teslim etmemiş olsaydı, 

      fantakoptere binmezdim!

TUt
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Her şey 
yolunda mı?

Acele etmezsem 
daha da kötü 

olacak!

Hayır.

Bravo!

Büyük 
başarı!

izin verin 
geçeyim!

Açılın!

Bir teşekkür  
bile etmedi.  

insanların hayatını 
kurtarmak, ha!

Tuhaf bir adam. 
Kaybedecek 
zamanı yok.

Merhaba, ben 
Spirou.

Geciktiniz.

Kimsiniz?
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Hey, bu tuhaf 
adam da kim?

    Tekin birine 
benzemiyor, 

başıbozuk bir 
hali var.

Koş, patrona 
haber ver! 

Diş macunu kalmamış 
demeyeceksin 

sanırım Zugol?!

Bir sorun 
var!

Patron! 

Anahtarı 
nereye 
koydum 

ki?

Tuhaf bir yabancı evin 
etrafında dolaşıyor!

Hayır hayır 
hayır. Bütün 
erzak liste-
nizdekileri 
aldık. Başka 

bir şey... 

   Kendi kapımın 
önünde ölmek 

hepsinden 
kötü olur...

Kahretsin, 
biri kilidi 

değiştirmiş!

Ah!
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Sokak serserisi 
kılığına bile 
girmiş olsa 

Rus mafyasının 
casusunu 
tanırım!

ZANTAFiO!

Küçük 
dostlarını 
kurtarmana 

izin vereceğimi 
sanma!

Onlara 
borçlu 
değilim. 

Seni mahzene tıkmamı 
istemiyorsan, beni 
nasıl bulduğunu 

açıkla!

Ama 
burası 
benim...

Ama mama 
yok!

Suçortakları! 
Yukarıda 

saklanmak daha 
kolay olur!

Hayret, geçen hafta 
anahtarı iki kez 

çevirerek kilitlediğimi 
sanıyordum...

çıkırt
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Delikanlı, 
senden daha 

hızlılarını 
yakaladım 

ben! 

Uhh!

Kuzenim 
Fantasio! 

Mahvoldum!

Şşşşt! ıııhhh! Ne zaman sak-
lanacak bir yer 
bulsam orda 
bitiveriyor! Öff, amcam  

vasiyetine kay-
detmeyi unutmuş 
diye noterin bu 
güzel evi terk 

edilmeye bıraktı-
ğını düşünüyo-

rum da!

Tanzafio amcamın 
eviyle seve seve 

ilgilenirim... hart!
Vaftiz törenimde 

bileğime altın zinciri  
o takmıştı.

Bir 
hırsız?!
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Korkunç, 
tek bir varil 

kalmış!

Üstelik de 
boş!

Eğer  
yalnızca 

bir  
bardak 
su isti-
yorsa.

Ona arabada bir 
şişe olduğunu 

söylemem gerek.

Tanzafio?! Zantafio?!

Fantasio?!

Sulama 
kabında 

bir 
damla 
var...

GLUK!
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Spip! 
Spirou’yu 
ver bana, 

acil!

Hı?Zır, 
zır, 
zır...

Zır, 
zır, 
zır...

Zır, Zır,  
Zır!

... ve her seferinde 
beni kaygılandırıyor. Hmmm, bana 

çocukluğunuzu 
anlatın...

Ama

  Zııııır
zıııııır

Ben ergen-
likten beri 
bu kâbusu 
tekrar tek-
rar görü- 
    yorum...

Şey, ben...

Spirou, 
hizmetinizdeyim!

f ısss
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Çabuuk
!

Hayır, aslında, herkes 
beni çok seviyordu. 

Belki beden 
öğretmenim hariç...

Hııı!

Dayan!
Merhum amcanın 
verandasında 

mı?

Fantasio, 
meşgulüm.

Ben 
de, bir 
bilsen!

Geli-
yo-
rum!

Spip? Rahatsız 
edilmek istemediğimi 

söylemiştim.

Bay Spirou, ne 
cep telefonlarını 
ne de sincapları 

muayenehaneme kabul 
edemem!

 Üzgünüm
 doktor, 
egomdan, 
süpere-

gomdan ve 
bilinçal-

tımdan çok 
daha önemli 
şeyler var 
hayatta...

Dostlarım!

Hmmm, 
korkarım 
tedavisi 

imkânsız...
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