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Entre todos os Smurfs, existe um
em especial que adora observar
e aprender. Ele anota tudo
meticulosamente em seu caderninho.
Esta é a sua história...

Naquele
dia...

Arghhh! Porcaria
de linha! Toda
vez é a mesma
coisa!!

EI!

Cuid...

Quack?

PL

AT

Hi! Hi! Hi! Deixa eu
sair daqui... O Smurf
Pescador vai ficar
chateado se souber
que alguém viu o que
aconteceu...

CH
E então, Smurf Pescador? Pelo
jeito, você deu com os smurfs
n’água de novo, não

Mais tarde...

é mesmo?!
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Opa, espera aí! Não
foi nada disso que
você está pensando!!

Eu estava smurfando fazia um bom
tempo quando ZAPT! Senti uma
fisgada! UAU! Fiquei de pé para
smurfá-lo da água, mas ZIP! Eu
escorreguei e PLOFT! Smurfei na
água...

Estou dizendo, ele me disse
que ficou smurfando durante
horas e horas! Era deste
tamanho!

O Smurf Fazendeiro
disse que era enorme,
parecia um monstro!
Dá pra imaginar?
Que coragem!

Acredite em mim, eu
nunca tinha smurfado
nenhum outro como
esse!
Nossa...

…um monstro com smurfs
enormes que queria smurfá-lo
inteiro com uma abocanhada!!

Foi isso mesmo que eu ouvi? O
Smurf Pescador é um herói?
Ha! Ha! Ha! Vocês estão de
brincadeira, não é?!

Em um instante, a aldeia
inteira fica sabendo...
O monstro tinha
uns smurfs deste
tamanho, parecia
um...

Imagina só,
ele salvou a
aldeia...

Ele é um
herói!

É verdade, ele derrotou
um monstro que queria
levá-lo para o fundo
do lago e smurfálo inteiro com uma
abocanhada!!

Eu
odeio
heróis!!
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Foi ele que
disse isso?

Er... Na verdade... Foi ele
que me disse que conhecia
alguém que tinha visto...

Eu só smurfei o que
me contou o Smurf
Joca...

Foi ele que
me falou
que...

Além disso, vocês
sabem muito bem que
não existe monstro
nenhum lá no lago!

Bom,
isso é
verdade!

Você viu isso, Papai
Smurf? Eles se
deixaram smurfar por
essa história ridícula!

Eles têm o direito
de saber!!

Eu nem parei
para pensar
nisso...

Você queria o quê?
Eles estão carentes
de informações! Os
boatos se espalham...

Eu?! Mas
não foi
você?

Que pena, eu
estava gostando
dessa história de
monstro...

Não sei
do que
você está
smurfando...

Pois é, apesar
de tudo, o
Smurf Pescador
é mesmo muito
valente!

Mas hoje em dia isso é inaceitável,
Papai Smurf!! Os Smurfs têm
direito a uma fonte segura de
informações!

Você tem razão! Estou
smurfando a você a missão
de transmitir informações
confiáveis aos Smurfs!
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Foi ele que começou essa
história!!

Obrigado, Papai Smurf, você
não vai se arrepender!

Sem perder tempo, o
Smurf sai em busca
dos acontecimentos...

...e anota tudo em seu
caderninho...

BING

BING

E no dia seguinte...
Ora, o que você está
smurfando aí?

BOMM
BA

Você viu, Smurf
Fazendeiro? São as
notícias...

“...e o Smurf
Preguiça dormiu a
tarde inteira debaixo
da castanheira?!”

São as notícias
do dia! Tudo o que
smurfou ontem na
aldeia está aqui...

Escuta só isso: “Ontem o
Smurf Gênio passou por maus
bocados ao tentar smurfar
uma lição de moral no Smurf
Harmonia...”.

Mas que smurf! Eu dei três
nozes pra ele cortar a lenha
pra mim! Ele vai se smurfar
comigo!
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Ha! Ha!
Esse
Smurf
Gênio!

Tenho certeza de
que o meu trabalho
vai fazer com que os
Smurfs se entendam
melhor...

Ei, você! Viu as últimas
notícias? O que achou?

Mais tarde...
Vou ver se as
minhas notícias
foram bem
recebidas...

Ora! Está aí um Smurf
desinteressado... Quem sabe
até um tapado! É só olhar na
cara dele pra ver isso...

Humm! Ele tem razão!
Nem todos os Smurfs
têm tempo para ir ler
as notícias...

Olá, Smurf Habilidoso!
Você leu o mural de
notícias?

Ora, então que as
notícias cheguem
até eles!

Você escreveu que eu tirei a
tarde inteira para smurfar a
sesta, é?!! Por sua causa, o
Smurf Robusto me deu um smurf
no traseiro...

Naquela
noite...

Sinto muito, Smurf
Preguiça, mas
eu só relatei de
forma objetiva
aquilo que vi...
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Ah, sim, aquelas
coisas lá no mural...
Bem... Tinha um monte
de gente na minha
frente, então...

Sinto muito, mas não tenho
tempo para isso! Tudo isso é
muito interessante, mas eu
preciso trabalhar!!

Vou smurfar todas
as notícias nestas
folhas, que depois eu
vou distribuir e...

Pfff! Seu Smurf
fofoqueiro!

