A je to! Ty macešky krásně
došmoulily mou zahrádku!

Teď ještě
trochu vody…

Ale… U všech
šmoulíků!

Něco nefunguje,
Šmoulinko?

Chtěla jsem si napumpovat
vodu a ono to nešmoulí!
Já vím,
co s tím je!

Vážně?
Co se
stalo?

Technický
problém! To by
bylo složité
vysvětlování…

Už na to nebudu
myslet! Procházka mi
udělá dobře…

Ale nedělej si starosti!
Za chvíli to přijdu opravit!

Ahoj! Kam si to
šmoulíte?

Složité vysvětlování!
Jsem podle něj tak
šmoulovatá, že bych
to nepochopila?

Jdeme vymalovat jídelnu!
Musíme to stihnout
do večeře.
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Ani nápad!
Víš, jak by
sis zamazala
ty krásné
šatečky?

Já vám
pomůžu!

Co je to všechny
popadlo?! Ať mě moc
nešmoulí!

Ale to je
To je fakt!
nebezpečné! Rokle není to
Co když
správné místo
našmoulíme pro Šmoulinku!
na nějaké
divoké zvíře?

Slyšíš to, Taťko Šmoulo?
Podle nich jsem jen slabé
stvoření, které se k ničemu
nešmoulí! Panenka, která
může tak nanejvýš nosit
hezké šatečky nebo péct
piškůtky!!

Ale ne,
vezmu si
kombinézku!

Kombinézku?!
Ale ta se k tobě
vůbec nešmoulí!

A co vy?
Kam se šmoulíte vy?
Do lesa?

To je pravda, Šmoulinko…
Takhle ti to šmoulí
mnohem víc!

Jdeme
do černé rokle
na lesní
jahody!

Ale neboj se, my ti nějaké
jahůdky přišmoulíme!
Zatím nám připrav čerstvou
limonádičku!

Uklidni se, Šmoulinko!
Dobře víš, že nejsou zlí!
Ale je pravda,
že jim to občas
moc nešmoulí…

Miluju
lesní jahody!
Počkejte na mě!
Jen si došmoulím pro košík.

A taky třeba
piškůtky, ty ti
jdou báječně!

Potřebovali by si o tobě
udělat jiný obrázek!
A možná bych měl nápad…
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To je ale
dobrota,
jahůdkový
dortíček!

To jo, ale
ta čerstvá
malba mi
zrovna moc
nevoní!

Milí šmoulíci, chtěl
bych vám ušmoulit
něco důležitého!

Ale ne, Truhlíku,
chtěl jsem cukr…
Tohle je sůl!

Zítra ráno vyrazím
ke kouzelníku Omnibusovi! Budeme pracovat
na důležitém výzkumu!

Vážně!?
CINK
CINK

V minulosti se ale během mé
nepřítomnosti často vyskytly
potíže! A tak jsem se rozhodl,
že tentokrát jmenuji svého
zástupce, který tu bude
odpovídat za
pořádek.
Zástupce?

Ještě jsem se
nerozhodl. Jeho
jméno vám ušmoulím
před odchodem.

Zástupce!
To jsou mi
novoty!

Zase?!

Vyšmoulit zástupce, to
nebude žádná legrace!
Jen důvěřujme
Taťkovi Šmoulovi!
Byl by ještě
dortíček?

A koho?

Určitě to
budu já!
Jsem tak
inteligentní!

Když je
nějaký problém,
vždycky najdu
řešení!

A teď si dáme hodinu
běhu! Koukejte
se šmoulit! Zdar, bratře

šmoulo!

Mám
pevnou ruku!
Na mě si nikdo
netroufne!

Zdravý selský
rozum se šmoulí
při všech
potížích!

Na dnešní den jsem si ušmoulil
přednášku! Neúčast se
neomlouvá!
Přirozeně,
Jasno?

Mám zkušenost
s řízením kuchyně…
Řídit vesničku
bude hračka!

Vy dva,
umýt
nádobí!

Hned to bude,
Kuchaři!

Koumáku!
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