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O BEBE 
smurf
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Não! Esta história não começa com o habitual 
“Um belo dia...”, e sim com “Uma bela noite”... 
E, nesta noite, a lua está azul. O que anuncia 
- como todo mundo sabe... ou não sabe - que 
um evento fantástico, extraordinário, está 
para acontecer. E, de fato, por que essa 
cegonha está voando na direção da aldeia 
dos Smurfs carregando uma trouxinha?
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Quem é o Smurf smurfento que 
está smurfando na minha porta a 
esta hora? Eu vou dar uma bela 

smurfada no smurf dele!
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E então?
Não tem ninguém?

Ora, deve ser mais uma do 
Smurf Joca! Se eu pego 

aquele ali, vou smurfar...

O que está acontecendo...
Mas... Mas e uM bebe!!?

Deve ser um engano! 
Esse bebê não é 

meu!

Ei! Mas o quê... 
Estão brincando 

comigo?!!
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VenhaM todos! 
VenhaM Ver o bebe 

sMurf!!

buaaaaa!

Tome! Tenho um 
presente para 

você!

Não estou entendendo 
nada!... Quem sabe a 

Smurfette...

Oh!
uM bebe!

Da-da...

Gu-gu!
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E assim que 
amanhece...

Ele não é uma 
gracinha?

Da-da...Oh! Como ele 
é smurf!

Ele
é

seu?

Você 
smurfou?

Um bebê Smurf! 
Ora essa!

Mas que 
surpresa...

De onde 
ele veio?

Sei lá!

Eu odeio
os bebês
Smurfs!

buaaaa!

Eu odeio 
mesmo 

os bebês 
Smurfs!
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Ora! Ora! Eu 
não disse 

nada disso!

buaaaa!O que foi? Ele está 
doente?

Não! Só está com 
fome! Vamos smurfar 

um pouco de leite 
para ele!

Sim, leite! 
Tem uma 

cabra que 
vive aqui 
perto!

Vocês querem que eu 
smurfe pra ele um 
delicioso bolo com 

geleia?

Não, obrigada, ele
ainda é muito pequeno! 
Isso ia fazer mal pra 

ele!
Ora, seu Smurf 

tonto! Precisamos 
de mais leite do que 

isso! Ah, é?

Aliás, quem 
será o pai 

desse bebê?

Por que está 
me olhando 

desse
jeito? Eu é 

que não sou!

Vamos! Confesse, 
Smurfette! O bebê é 

seu, não é?
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O Bebê Smurf é imediatamente 
bem-aceito por todos os demais 
(a não ser pelo Smurf Ranzinza, 

que fique bem claro...)

O Smurf Habilidoso
constrói um 

bercinho para ele.

Ficou ótimo, mas 
que smurf é essa 

máquina?

Então, impulsionada por um eixo smurfático, ela 
executa um movimento helismurfal que faz o 

bercinho balançar!...

bLanG bLanG

Você não acha que 
com a mão...

Hã... É, acho que 
você tem razão!tChuf
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