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BULOB… 
BULÖB…

BULOB… 
BULUB…

HAZıR!

MMMH… champi 
SıCAK ÇiKOLATAM 

GÜN GEÇTiKÇE DAHA 
DA GÜZELLE-

ŞiYOR!

VE 
İŞTE!

DİKKAT… BİR 
DAMLA BiLE FAZLA 

OLMAMALI…

BOMMM

BUUuURRRRr vınnnnnnnnnnn

ah, TESiSATÇı 
BU! NE HOŞ 
SÜRPRiZ!
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MiSAFiR 
ODASıNıN 

LAVABOSUNU 
TAMiR 

EDEBiLiR!

sıhhi tesisatçı!? 
ilahi pacÔme, 

sıcak çikolatanın 
mantarını fazla 

kaçırmış olmalı!?

bu kadar çabuk 
gelmenize memnun 
oldum! kaçak üst 
katta… beni izleyin 

lütfen…

ha ha! 
zorglonde’um 

beyinleri 
böyle kontrol 

ediyor!
zahmet etmeyin 
kontum, yolu 

biliyorum!
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misafir 
odasında 
değilsiniz!

ben... 
ıım...

peki.

ama gizli planı-
mın gerçek-
leşmesi her 

şeyden önce 
geliyor.

zavallı pacôme! 
zorglonde’ 
un oyuncağı 

oldu, 
kaybolmasa 
bari ya da 

hastalanmasa, 
ya da daha 
beteri?!

ona böyle bir 
oyun oynamamayı 

tercih ederdim, son 
yıllarda benim için 

yaptığı onca şeyden 
sonra…

ve özellikle 
champignac‘ın hiçbir 

şeyden haberi 
olmaması gerekiyor,   
ben söylemedikçe…

siz tesisatçı filan değilsiniz! 
gerçek bir tesisatçı asla 6 aylık 
bir cehennem bekleyişinden önce 
gelmez, ve benim evimde sadece 

bir haftadır kaçak var! 

o zaman, ormana mantar 
toplamaya git, 

yaşlı kaçık! 

zorglub’un 
kafasındaki 

gizemli 
plan ne 
acaba? 

işte bu. 
yolunuz açık 
olsun! izin 
verin de en 

yüce tasarımımı 
gerçekleşti-

reyim.

ormana 
mantar 

toplamaya 
git, yaşlı 

kaçık!

dızt

ah!



6 7

on beş gün sonra, bir 
pazartesi sabahı…

yaşasın ev: 
organik 

hindistan cevizi 
sütü ve güzel 

bir uyku!

spİrou 
okuyun

spİrou 
okuyun

ama 
amaç 
bu!

şişme spirou’yu 
indirebilirdik. 
herkes bize 

gülüyormuş gibi 
geliyor…

onu gören çocuk-
lar şöyle düşünüyor 

olmalı: “ne kadar renkli 
ne kadar mutlu bir 

karakter! onun haftalık 
maceralarını okumayı 

çok isterim!”

balon’un 
maceraları mı? 
insanın okuya-
sı geliyor…

sonunda! kontum!.. cık 
cık cık, asıl siz beni 

dinleyeceksiniz!

kalbin 
fesat 

senin… 
bili bi
tiri li

on beş 
gündür 

size ulaşmaya 
çalışıyoruz!

bu festival tam bir 
başarı oldu: 10.000 tane 
kep dağıtıldı, hakkımızda 

16 makale yayınlandı! 
derginin yeni satış 

rakamlarını görmek için 
sabırsızlanı-

yorum.

ben üzerimi değiştir-
mek için sabırsızlanı-

yorum: bu tanıtım 
kostümlerine artık 

dayanamıyorum… 
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biz sizin çok-
tan düşüp felç 

olduğunuzu ya da 
bir saldırı sonucu 

öldüğünüzü 
düşünüyorduk! 

spirou, o da 
çok kırgın, 

göreceksiniz… 

azarla biraz… 
yaptığı 

hiç doğru 
değil…

hiç bir fikrim 
yok ama 

champignac’a 
gazlamamız 

gerekiyor…

aloo, 
kontum, 
nasılsı-

nız? 

boİnk

napıyosun 
spİrou, 
neler 
oluyor?

kontun 
hayatı 

tehlİkede!

vrırr
r

vınnnnnn

spirou, 
yardımınıza 

ihtiyacım var, 
champi’de 

canavarlar 
var… bip bip 

bip bip 

fantasio! tanrı 
aşkına, bırakın 
da konuşayım! bu 
telefonun şarjı 
neredeyse 
bitecek ve 
ben…
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birkaç 
saat 

sonra…

HAYIR ama 
olmaaa…

yorulmadın mı? 
direksiyona 

geçmemi ister 
misin?

tıkırtıkırtıkıtıkır
tıkıtıkırtıkıtıkıtıkıtıkırttttt 

iyiyim, neredeyse 
vardık, ayrıca bu 
kır manzarasında 

araba kullan-
mak insanı 

dinlendiriyor…

spirou        
okuyun

kapalı 
yol

nedir bu 
rezalet?
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rüya mı 
görüyorum!? 
champignac’ta 

savaş mı 
çıkmış?

tek kelime 
bile anlamadım 
arkadaşım…

şunu 
deneyelim…

sanırım 
gitmemizi 

istiyorlar.

karantina 
gibi.

karantina mı!? 
ama… bu benim hiç 
hoşuma gitmedi!

farkedilmeden 
nasıl geçe-

ceğimizi 
buldum…

hile 
yapmak 
gereke-
cek…

hoi 
hihou? 

gnifi 
gunoufou!ho! 

gunufo!
ufoufou 
ignififi! i

söyleyin, 
ben…

gitmek...gunufu 
gınifi! 

nonöasa! 
ö u ii!

anlamadım?on hö 
asa! 
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sakİnleşİr 
mİsİn!?

burdan 
sıvışmalıyız, 

yoksa hastalık 
kapacağız! zaten 
soğuğa karşı 
çok dayanıksı-

zım!

itmeyin, 
hop!

ama 
olmuyor 
böyle!?

duplumier! 
benim 

spirou!

yeter!

dezenfektasyon

kurutma

bir havlu 
alın

ha! kapat şu 
kaskı, 

şuursuz!

champignac’ta 
neler 

oluyor? ah, bir felaket 
spirou… bir 

felaket!

spİrou, 
şuna bak!


