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*soluço*

por que o seu irmãozinho está 

chorando? ele está vendo 

     alguma coisa triste?
não...

é que ele % ca deprimido 
porque não sabe

ligar a tv...

*suspiro*

feliz

ano-novo

para

todos!

se existe uma 

coisa que eu 

não suporto é 

ter que tomar 

sopa pura!!

sopa 

pura?!

é... não tem nem um 

pãozinho aqui em casa...
então eu tenho que 

tomar sopa pura!



2 Janeiro

por

nhoc! 

nhoc!

smack 

smack

biscoitos

nhoc

nhoc
nhoc

au? au?

nhoc! nhoc!

nhoc! 

nhoc!

nhoc! nhoc!

au!



31953

você me faz 

um pão com 

manteiga, 

charlie brown?

ah, mas 

que puxa!

não corta! 

não corta!

isso mesmo...

só dobra. *suspiro*
se cortar perde 

todo o gosto!

o que é 

isso?!

parece uma 

manada de 

elefantes!

...ou 

uma 
estão vindo 

para cá!

estamos 

cercados!

coluna de 

tanques!

todo inverno é a mesma coisa... 

meninas de galocha!

que 

humilhação!

o que foi que 

aconteceu?

a minha 

vida está 

arruinada!

me disseram que isso nunca 

aconteceu antes...
fui expulsa do

jardim de infância!
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eu

quero

sair!

isso não é jeito de pedir! por favor, mamãe,

posso sair?

só depois que beber

o seu leite!

você pode ler esta 

história para mim, 

charlie brown?

o quê?! 

mas que 

coisa! por 

que você 

vive me 

eraumaveztrêsursinhosqueforam

passearna+ oresta

eumameninaapareceue

eladormiunacamadosursinhoseos

trêsursinhosvoltarampara

casaeameninafugiu!

% m!

atormen-

tando?

agradeço a sua 

má vontade!

você pode 

ler para mim, 

charlie brown?

“ludwig van beethoven nasceu 

em bonn, na prússia, no dia 16 

de dezembro de 1770... seu pai...”

espera um pouco... 

deixa eu ver isso...
eu me enganei... este 

livro é do schroeder
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por
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você sabia 

que faltam 

só 347 dias 

para o 

natal?

pensa que eu não sei? e logo 

depois já vem o ano-novo.
parece até

mentira...
o tempo anda passando 

tão depressa...

alô... 

schroeder? 

estou ligando 

para convidar 

você para

a minha 

festa...

será que 

você pode 

trazer o 

seu piano e 

tocar para 

a gente? 

pode? que 

bom...

convidei também um amigo que 

toca acordeão. tenho certeza 

de que vocês dois...
alô? 

alô?

você não 

gosta de 

mim!

o problema 

sempre foi 

esse...

você não 

gosta de 

mim!!

claro que gosto, 

charlie brown... gosto 

de você... de

verdade...

bom, 

talvez 

você até 

goste um 

pouco...

mas eu sei que não me 

acha perfeito!
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antiquado! sem 

imaginação!

sem 

graça! 

bem sem 

graça!

não sei o que acontece 

com as crianças deste 

bairro...

você nunca vai 

adivinhar o 

presente que eu 

comprei para o 

seu aniversário...

na verdade, acho que não 

adivinharia nem em um milhão 

não adivinharia 

nem em um milhão 

bilhão de anos!

uma corda 

de pular!
de anos!

eu odeio ir 

à escola.

então por que 

não % ca em casa?
ah, acho 

melhor 

não...

a professora se esforça tanto 

para preparar as aulas todos os 

dias...

eu meio que me sinto na 

obrigação de ir!



8 Janeiro

por

puxa! o que 

aconteceu 

com a minha 

bolinha 

vermelha 

nova?

você viu a 

minha bolinha, 

charlie 

brown?

deve estar 

lá na sala... 

vou lá 

procurar...

certo, isso mesmo... 

olha ela aí... deixa 

eu pegar...

grrr! *ptu* grrrr! 

*tsc* grr!

eu me enganei, lucy... 

não tem bolinha 

nenhuma aqui na 

sala... não, mesmo!
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*suspiro*

você está indo 

ao jardim de 

infância de 

novo, lucy?

é, me aceitaram 

de volta

é 

divertido?
divertido? tudo o que a gente 

faz é brincar, brincar, brincar, 

brincar, brincar, brincar...

nunca % quei tão entediada 

em toda a minha vida!

não % ca bravo... você é a 

primeira pessoa que eu 

       acerto hoje!
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você pode ir à 

nossa festa na 

segunda-feira, 

charlie brown?

segunda-feira? 

claro, eu posso 

ir até lá na 

segunda

e se fosse 

na terça-

feira?

não, eu não 

posso ir até lá 

na terça

então 

está 

resolvido...

a nossa festa vai ser 

na terça-feira!

miau!
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um, dois, 

três, quatro, 

cinco...
dezesseis, 

dezessete, 

dezoito...

noventa 

e um

noventa 

e dois

noventa e três

noventa e 

quatro

*pu9 *pu9 *

*pu9 *pu9 *

arf 

arf

nhoc! nhoc!
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quando a 

gente se 

casa tem 

que mudar de 

nome, não é?

é, acho que 

sim...

sra. charlie 

brown...

sra. bom e velho 

charlie brown...
não... isso não tem 

como dar certo!

o que você 

está tocando, 

schroeder?

é uma parte da “suíte 

quebra-nozes”, lucy...
a “dança da fada 

açucarada”
“açucarada”! 

ele me 

chamou de 

“açucarada”! 

é o dia mais 

feliz da 

minha vida!

agora que 

eu ganhei 

uma caixa de 

lápis novos, 

posso tentar 

escrever 

algumas 

letras

você tem 

borracha, 

charlie 

brown?

não, nunca 

precisei 

disso...

é uma questão

de planejamento, sabe... 

pessoas como eu, que

    nunca erram...
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por que 

você não 

está na 

escola?

gostou do 

meu boneco 

novo, charlie 

brown?

eu dei o 

seu nome 

para ele

sério? isso 

é que é 

homenagem!

sim, senhor... isso é 

que é homenagem...

toma essa, 

charlie brown!

olha o desenho 

que eu % z, 

charlie brown

eu sempre desenhei muito 

bem... uma vez desenhei 

uma árvore que parecia de 

verdade...

já desenhei um monte de 

outras coisas que também 

% caram muito boas... outro 

dia mesmo eu...


