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Suudi Arabistan’ın bin bir gece 
ülkesi olduğunu herkes bilir...

Ama gece kavramının hiçbir şey ifade 
etmediği bir yer biliyor musunuz?

Kumların Las Vegas’ı olan Dubai’de asla 
gece olmaz! Kumarhanelerin aydınlattığı, 

ultra-güvenlikli bu küçük emirliğe ancak 
multimilyarderler gidebilir...

Olağanüstü bir 
olayı yaşamaya 

hazırlanan Dubai...

Dostum 
Spirou 
Her...

Hayır! Açma! 
Kesinlikle bizimle 
gelmek için yine 
yalvaracak olan 
Seccotine’dir.

“Modası geçmiş” mi? Seni  
küçük ipek maymun, bu pap- 
yonu ne zamandan beri takı-
yorum biliyor musun?

Fantasio! Eski 
dostumuz Şeyh 
ıbn-mah-zoud’un 

düğününe bu moda-
sı geçmiş papyonla 

gitmeyeceksin,  
           değil mi?

Zır 

dostum 
Spirou her 
zaman her 
yerde...

Aa?
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Bu,  
imzalı...

Günaydın Spirou, Sizi 
Champignac şatosundan 
arıyorum ve...

Bu saçmalığı 
nasıl 

yaptınız?

Bahse girerim  
yine sizin şu lanetli 

Zorglonde’unu- 
zun işidir!

Siz tam bir 
kaçıksınız 
Zorglub!

Size telefon etmemi isteyen 
Pacôme; size soracağı bir 

soru var...

ACiL bir  
soru!

Bu akıl 
hastası uzak 
mesafeden 

senin 
nöronlarını 
kavuracak!

Pekâlâ, sizi 
dinliyorum!

Seni zombiye 
çevirecek ya da 
canlı sebzeye 
ya da karaoke 

şarkıcısına  
ya da...

Poildur’e 
karşı 

dövüşürken 
taktığınız  

BOKS  
ELDiVENLERi-
NiZ duru-
yor mu?

Pacôme nerede? Başına bir şey mi 
geldi? Bulun onu! Onu verin bana! 
Hemen onunla konuşmalıyım! onu...

SUSSANıZA  
SiZ!

Beyinsizleş-
tiren bu 

dalga pisliğini 
kurcalamaya 

devam 
etmenizi kont 
YASAKLAMıŞTı!

Kapa  
Spirou!

Evet, gerçekten de, bu 
zhologram harika bir                
 icattır...

ZORGLUB!
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Eldivenler mi?.. Evet, 
sanırım... Tavan arasında 

olmalılar...

Bilmiyorum... 
Sanki biraz... üzgün 
gibiydi! Son derece 

üzgündü!

Buraya sık 
çıkmıyorum! Tam Ali 
Baba’nın mağarası!

Ali Baba’nın  
çıfıt çarşısı demek 

daha doğru  
    olur, evet...

Bakmaktan 
zarar gelmez! 

Sonra onu 
arar ve kont-
la konuşmak 

isterim!

Zırdeli bu, sana 
söyledim! Boks 
eldivenleriymiş! 
Aklını kaçırmış!

Hemen bakın 
ve beni 
arayın!

KLİK!

Yukarda ne iş 
çeviriyor? Yarım 
saattir orda!

Uçağın kalkmasına 
26 saat kaldı! Kesin 

kaçıracağız!

Eldivenlerin buraya konduğunu 
hatırlıyorum... Yoo... Aa, şuna bak! 

Ama bu...

pat!

PAT!

Bu saçmalık 
yüzünden uçağı 

kaçıracağız!

Olamaz! Bu gülünç şeyi 
saklamış olduğumuzu 

düşünmüyordum!  
i-na-nıl-maz!
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Multimilyarder Şeyh ıbn-mah-zoud ile büyüleyici prenses Yasmina’nın 
evliliği yılın en çok konuşulan olayı olacak...

Büyük bir lütufta bulunan şeyh 
düğün töreninin çekim hakkını  
en saygın muhabirlerimizden  

birine bahşetti...

Muhabir mi?

Pöff!  
Her zaman 
Spirou 

olur bu 
muhabir!!!

Soccotay 
Dubine’de! Bizim 

röportajı 
kaynatacak...

aaa!

Bu bayan  
muhabir...

... Acapulco’daki 
bir röportaj 

sırasında tesadüfen 
rastladığı Prenses 
Yasmina’nın güvenini 

kazanmış biri...

Seccotine 
!!!

Hayır hayır hayır!  
O olamaz!  

rüya mı bu?

Spirou!

NEE?
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Uyan moruk! Benim ben! Spirou! Sana 
şaka yapmak için goril kostümünü 
yeniden giymek istedim ama fermuar 

koptu...

Çok kötüsün... 
Zavallı kalbim!.. Beni 

öldürmek istiyorsun, 
değil mi? itiraf et... 

AAhhh... Bu tür çocukça 
şeyler için büyüdüm 

artık!!!

Öff! Ne 
düşünüyorum 
biliyor musun 
Fantasio, yıllar 

geçtikçe her gün 
biraz daha mızmız 

oluyorsun!

Homurdanıp 
duracağına şu 
zımbırtıyı çıkar-
mama yardım et!

Spirou, eldivenleri 
buldu... Ooo, pardon! 

Milyonlarca yıl 
yanılmış olmalıyım...

Bu... bu gülünç, eski püskü 
giysi... Anladığım kadarıyla, Afrika 

maceralarınızdan birinin anısı  
olmalı, yanılıyor muyum?

hımm! Etkileyici... Neyse, sonuçta, 
uzam-zaman sürekliliği içinde 
nano-genleşmeye yol açmak 
için bunun yeterli olacağını 

düşünüyorum...

Evet! bu işe 
yarayabilir! 

Sırası değil! 
Her dakikanın 

önemi var! 
Derhal  

şatoya gelin!

Bu imkânsız, 
uçağa 

binmeliyim 
ve...

Sonrakine 
binersiniz! 

HAYAT MEMAT 
MESELESi!

Ne?  
Neden  
söz 
ediyor-
sunuz?

Durun! Benim! 
Bulamadım 
şu lanet 
eldivenleri...

Havaalanında 
görüşür... Alo! 

Evet, 50 numaraya 
bir taksi, Yaşlı 
Mızmızlar Cad-

desi... Hayır! Şey 
demek istiyorum...

Bekleyin! 
Havaalanında 
buluşuruz!  

Alo!

Ya, ben 
yaşlı 
bir 
mızmızım 
öyle 
mi?

Gorileee  
dikkat!

zıırrr-zıırrr...

zıı...
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BiZi  
ÖLDÜRECEK! 
Biliyordum 
bunu... Bu 
hikâye son  
maceramız 
olacak!!!

Eğer bu uğursuz 
Zorglub soytarısı 

Champignac’ın bıyığının 
tek bir teline 

dokunmaya cesaret 
ettiyse...

... Ona bir sağ kroşe indiririm 
yörüngesi etrafında döner, 

o, Zorg-dünyası, Zorg-
adamları ve diğer Zorg-

iğrençlikleriyle!

Bunun için de boks 
eldivenlerine 
ihtiyacım yok!

Zorglub! Açın 
kapıyı yoksa 

kırarım!
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Çabuk  
geldiniz...  

iyi...

Bayan Flanner yukarda 
uyuyor ve... o... o iyi değil... 

Çıkarın beni! Çabuk! Dikkat 
edin! Zorglub delirdi!

Sayın kont? 
Ama?..

Nerde o 
zavallı?

Ben  
onu...

Tanrı aşkına! Onu  
dinlemeyin Spirou!

Şu goril 
kostümünü 
bana verin 
lütfen...

iyi...  
gayet iyi!

Sayın  
kont! 

Neredesiniz?

Cevap  
verin... 

Sussanıza!

Ah!  
Emredi-
yorum...
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Spirou!!! O 
kostümü ver bana, 
bu bir emirdir! ben  

gülmü- 
yorum  
ama!

o eski kostümü 
unutun ve sizinkini 

verin bana!

Üzgünüm, 
uşaklık 

etmeyeli uzun 
zaman oldu! 

EMiRLERE 
iTAAT 

ETMiYORUM!

Onu bana 
vermezseniz şu 

yaşlı Pacôme 
hayvanını Mars’ta 

maymunluk yapmaya 
gönderirim!

Size açıklama yapacak 
zamanım yok! Her dakikanın 

önemi var!

Zorglub! 
Verdiğimiz 

sözü 
hatırla!

Uzam-zaman 
sürekliliğini 

asla bozmaya-
cağımıza üçü- 
  müz de söz 
     vermiştik!

ahh!

Pacôme!

G.a.G.?!


