
Adları aldatıcı olan 
ülkeler vardır...

Özellikle de 1603 – 1864 
yılları arasında başkenti 

olan Edo’da.

ups! Pardon!

Yoo, hayır!

Hey, 
dikkat 

 et  
Spip!

Tamam, 
 tamam...

Ya ben,  
ben soya  
fasulyesi  

miyim?

Kişisel yorumlardan  
da kaçının!

Bundan böyle 
yalnızca bilgi 

vermekle yetinin,  
tamam mı?

Sumida Nehri’nin 
üzerindeki 

köprülerden  
birinde bizim iki 

kahram...

Örneğin Güneşin  
Batmadığı Ülkede  

gece olmuştu.

ÜÇ!
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Zaten bu kimonoyla 
yürümek zor!

Lütfen özürlerimi 
kabul edin, saygıdeğer 
sumo. Ben beceriksizin 

tekiyim.

Her adım attığımda 
özür dilemekten 

sıkıldım ama! 

Fantasio,  
dikkat et!

ups!

ahh!

Özür  
dilerim...

ilk söylenene 
gününü 

göstereceğim!

tak!

Yine mi siz? Ne 
büyüüüük tesadüf...

Pardon 
... Sorry

...
AAAhH!

Özü...  
Hop!
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ııhh!

Efsanevi 
Japon 

nezaketi-
nin sınırına 
geldiğim  

belli  
oluyor.

Ha ha, hoşunuza mı 
gitti, sanatçılara 
birkaç yen atmaz 

mısınız?

Fantasio, fark 
edilmememiz 

gerekiyordu.

Cep telefonu, 
fotoğraf makinesi, 

USB, ı-Pod, 
cüzdan, otel 

anahtarı... Sanırım  
her şeyi topladım.

Teşekkürler, iyi 
kalpli Spip! Onlar 
olmadan öksüz 

sayılırım! Çalınsınlar diye  
mi? Bence  

güvenilir değil.

Zaman zaman gelen 
tsunami ve deprem hari...

Tayfunlardan 
söz etmeyi 
unuttun!

Yağmurun yağdığını 
görüyor musun  

sen?

Nerede 
olduğu-
muzu 
unuttuğun-
dan emindim... 
Saat  
farkından 
kaynaklan-
dığını düşü-
nebiliriz. 

Yoo, hayır...

çorba içinde sunulan erişte.

Nasıl 
oluyor  

bu?

Çabuk Spirou! 
haşlanmakta olan bir 
ramen’den* bile ıslak 

olacaksın!

Muson 
damlalarının 
gürültüsü 

şimdiden işitiliyor.

Hadi ama, burası 
Japonya. Dünyanın en 

güvenli ülkesi!

Eşyalarını dolaba 
bırakmanı söylemiştim  
sana.

Şımarık 
bir 

çocuktan 
betersin!

Fırtına!
Herkes 

sığınağa!

Seni  
gözümün 
önünden
ayırmama-
lıyım.

şak! şak! şak!şak!
şak! şak!

şak!
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Hatırla Fantasio, 
ortaçağ Japonyasında 

değiliz...

Çok ticari olmazdı 
böylesi... Ama, daha beş dakika 

önce güneşin battığını 
söylemiştim...

Hey, gevezelik 
etmek yetmez, 
dinlemek de 

gerekir!

Pekâlâ, alışacağım.

Öğleden sonra...

Aniden... Şogun!

Gün batımında...

Burada  
her şey yapay,  
tasarımcılar zamanı dile-
dikleri gibi geçirtebilir.

ÜÜÜRÜÜÜÜElbette 
hatırlıyorum... 
Eeeh... Ama ben 
oyuna katılmayı 
severim, yoksa 
zevki çıkmaz.

Haydi, görevimize 
devam ediyor 

muyuz?

Yine de kısa 
bir çekim yap-

mak için bundan 
yararlanalım.

Bir süre sonra, 
dolunay altında.

Ertesi  
sabah...

Şafak vakti...

klik

klik

Gürültüler ambiyans 
yaratmak için, 

anlıyor musun? 
Parkın tasarımcıları 
ziyaretçilere duş 

yaptıracak değil ya...

Dev bir tema 
parkında, EDO-
RESORT’tayız!

i i i i i iYK!
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Tahtırevandaki o! ıtoh Kata’nın 
bize e-maille yolladığı fotoğrafı 

telefonuma yüklemiştim.

Faturam 
sayesinde yeni 
bir dostum 

olacak: 
operatörüm!

Evet,  
o,  

Sempei 
Tsuge

...

Hemen ıtoh’u  
ara!

“Garo” da 
denir.

Birkaç saniye önce, 
Ginza’nın çok modern 

bir semtinde...

Ne zaman bir gösteri 
yapsam çalmaya 

başlar...

Moshi-Moshi,
Fantasio-san!

Üzgünüm saygıdeğer genç 
bayan, alt tarafınızı ilk 
fırsatta yeniden ortaya 

çıkartacağım.

Dönemin en ünlü illüzyonisti bir sonraki gösterisinin 
provasını Kabuki Tiyatrosu’nun salonunda yapıyordu.

Şapkamdan bu sevimli 
tavşanlar çıktığına 
göre, şimdi de...

... Bu örtünün 
ardında neler 
olup bittiğini 

görelim...

HOUDiNi!  
HOUDiNi!  
HOUDiNi!

ABRAKADAB...

HOUDiNi!  
HOUDiNi!
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Daha önce sizi arayamadığım için 
üzgünüm ıtoh. Ama son anda 

gelmemizi istediniz. Dolayısıyla  
uçuş saatini ayarlayamadık.

Diğer basın mensupları gibi yerel renklerde 
görünmek için 21. yüzyıl giysilerimizi çıkardık. 

Nihayet sizi arayabiliyorum...

Çünkü sizin 
“Garo” 

karşımızda. 

Fikrimi sorarsanız, 
tam anlamıyla rol 

kesiyor!

Kötü durumda 
olmasından 

kaynaklanıyor.

Çocuklar  
yanında  

mı?

Bir dakka 
Fantasio! O...

O da geldi!

Şu an 
yalnızca 
oğlanı 

görüyo-
rum.

Ancak metroda 
kaybolacak, otele 
geçecek, metroda 

kaybolacak, sokakta 
kaybolacak ve basın 

açılışı için Edo-
Resort’a varacak 

kadar zamanımız oldu.

8 9



Kow’u 
geri ver 

bana!

Kardeşimi 
geri ver!

Onu... 
Onu 

gördün 
mü?

... Uçtu 
sanki!

Basın toplantını 
kararlaştırıldığı gibi yap 
sen. Onunla biz ilgileniriz.

Haydi Loon, sorun 
yaratmadan gel  

benimle ki...

... Kaçtığın için seni fazla 
cezalandırmayayım.

... RÜYANDA  
GÖRÜRSÜN!

Sen, yedi samuraylı sersem...

Kow’a göz kulak ol 
Fantasio! Ben Loon’un 
peşinden gidiyorum!

Hey sen, muhafız sayısının 
az olmasından yararlanıp 
kaçmayı düşünme sakın.

Bayanlar, baylar, 
gazeteciler.

Bugün sizi parkımda 
görmekten  

çok mutluyum.

Soru 
sormanın 

sırası değil!
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Edo dönemi hiçbir zaman 
bundan daha gerçekçi  

inşa edilmedi.

Dönemin tekniğiyle inşa 
edilmiş dekorlardan 

başka... 

Kımıldamayın, Garu-Chan, sizi yeniden 
eski halinize getireceğim.

... aşçılar,  
geyşalar...

... Sokak 
satıcıları, 

samuraylar...

Çocuğu istiyorlar!

Arkamızda durun!

NİNJALAR!

Samuray ya da sumo 
güreşçisi kılığına bürün-
müş çok sayıda figüranla  
da karşılaşabilirsiniz...

Abrakada...

Sumimasen,  
özür dilerim,  

sorry.
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