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ora!  lá vem o bom e 
velho charlie brown!

o bom e velho 
charlie brown...

sim, senhor!

o bom e velho 
charlie brown...

como eu 
ode io ele!

garotinhas são uma
mistura de açúcar, 

tempero...

...e tudo o que 
há de bom...

assim são as 
garotinhas!
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2 Novembro

chuva, chuva,
chuva, chuva...

chuva, chuva,
chuva, chuva...

vamos embora... 
acho que elas não 

vão vir!

cuidado 
com
as 

crianças

cuidado 
com
as 

crianças

cuidado 
com
as 

crianças
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você ainda vai gostar de mim 
se ficar rico e famoso quando 
crescer e eu continuar sendo 

só uma menina pobre?

claro 
que sim...

...e você? ainda vai gostar de 
mim se ficar rica e famosa 
e eu não tiver onde cair 

morto?

aí já é 
diferente!

um milhão, dois milhões, 
três milhões, quatro 

milhões...

cinco milhões, se is 
milhões, sete milhões, oito 

milhões...

nove milhões, 
dez milhões!!

dez milhões, é? muito 
bom... deve ser o 
recorde mundial!
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4 Novembro

não chega 
muito perto...

ele é 
bravo!

veja que olhar 
feroz... ele vem de 

uma longa linhagem 
de assassinos!

shh... ele está 
dormindo!
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boa tentativa!

vende-se 
refrigerante

vendem-se 
flores

vende-se 
limonada

vendem-se 
ossos

amarelinha? pé doendo!
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6 Novembro

o que será que 
aconteceu com o 

charlie brown? ele 
parece tão triste...

ainda bem que eu sou 
uma pessoa solidária... 
não fica triste, charlie 

brown...

e i!  acorda!

vendem-se 
flores

*suspiro*uma, por 
favor!
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sim, senhor!  este é um 
jogo de inteligência! ha! sorte, sorte, sorte!!  é tudo 

uma questão de sorte!

isso quer dizer que é o calor 
do sol que nos mantém 

aquecidos...

não totalmente... como assim, “não 
totalmente”?!

luvas!

então eu 
disse pra 

ele...

você 
precisava 

ver a cara 
dele...

bom, no dia 
seguinte... 

só um 
minutinho...

eu ligo mais 
tarde, quando 
a gente puder 
falar mais à 

vontade!
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8 Novembro

a patty 
está em 
casa?

não... sou 
a tia dela, 

agnes.

ah, então eu vou na casa 
daquela menininha bonita da rua 

de baixo!

espera!  eu 
estou em 
casa, sim!

eu poderia ter enganado você 
se não fosse tão ciumenta!

como você pode ver, isto 
prova que a terra é redonda 

como uma bola 
de be isebol?

é, como uma 
bola de 
be isebol.

como uma 
bola de 

basquete?

é, como uma 
bola de 

basquete.como uma bola...

não 
dá pra 

acreditar!

por 
quê?

não tem 
costura!

me dá um 
pedaço, vai! eeeca!!

que tipo de 
sorvete é 

esse?

quem disse 
que é 

sorvete?

é purê de 
batata!

Peanuts 1-100.indd   8Peanuts 1-100.indd   8 28/9/2009   11:49:2328/9/2009   11:49:23



91950

feliz aniversário, charlie brown!

olha só!

não tem nenhuma velinha 
pra eu apagar?

a gente não sabia quantos anos 
você está fazendo, então
       não colocamos!

e cadê o 
bolo?

a gente não sabia nem se era 
mesmo o seu aniversário, então 
                  não trouxemos!

você é mais forte que 
o charlie brown? claro.

você é mais velho 
que o charlie 

brown?

com 
certeza.

você é mais 
inteligente que o 
charlie brown?

acredito 
que sim.

então por que eu não gosto 
mais de você do que dele?
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10 Novembro

e aí, que tal? é 
novinha.

   o vendedor disse que as  
 meninas iam gostar!

ah, é?

pois ele estava 
errado!

que vendedor desonesto!

le ia a linha de baixo, 
por favor!

não estou 
conseguindo...

tente
   as outras

duas.

só tenho quatro anos de idade 
e já preciso usar óculos!
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