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Kapitola 1

Lesem bok po boku kráčejí 
dva šmoulíci a vesele si šmoulují. 
Ale šmoula Koumák – ano, to je 
ten, který jde za nimi, na ně kývá, 
aby byli zticha.

– Pst! Nešmoulujte tak nahlas!

Tlustožrout 
má hlad
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otřásat tupé údery. A blíží se to 
sem!

Bum! Bum! BUM!
Zem se jim chvěje pod nohama 

a tři šmoulíci se v hrůze schová-
vají za strom. Když se odváží 
vyhlédnout, co se to děje, nevěří 
vlastním očím.

– No tohle… To je tedy řá-
ďácký kus šmouly! koktá šmoula 

– Pst? A proč pst?
– Přišmoulili jsme se příliš 

blízko k chatrči Gargamela! 
Jestli vás ten hnusný čaroděj 
uslyší, přijde a sešmouluje nás 
všechny. Víte moc dobře, že…

Šmoula Koumák ani nestačil 
dokončit větu, když lesem začaly 
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V tu chvíli jeho kocour Azrael, 
který spal na polštáři, otevřel oči. 
Jen zaslechl slovo „výbuch“, a hned 
se mu zdá, že opatrnější bude vyjít 
ven! Jenže to, co spatřil venku, 
bylo tak děsivé, že se otočil a vrhl 
se Gargamelovi přímo pod nohy…

ŘACH!
Čaroděj se lekl a předávkoval. 

Přípravek mu vybuchl  
přímo pod  
nosem!

Koumák. – A šmoulí si to rovnou 
ke Gargamelově chatrči!

Gargamel zatím doma 
dokončuje kouzelný nápoj. 
Co práce ho to stálo! A teď už mu 
zbývá dodat jen pár špetek 
koncentrované pracharandy. 
Ale musí dávat hromský pozor.

– Stačí jediná špetička navíc, 
říká si Gargamel varovně, 
a bouchne to!
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