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Приче 0Штрумпфовима
Принцеза Штрумпфета

Сценарио: Ален Жост и Тијери Килифор 
Цртеж: Паскал Гаре - Колор: Силвен Скомазон



У селу штрумпфова припрема се велики пролећни маскенбал.  
Ове године тема ће бити „Принчеви и принцеза”.  
Реч „принцеза” је, наравно, написана у једнини, јер је  
Штрумпфета једна једина!

„На овом балу замолићемо Вас да будете наша заједничка 
принцеза, Штрумпфета!”, рече Шкрабало.

„Са задовољством!”, одговори Штрумпфета. „То је велика част. 
Веома сам поштрумпфована!”

ВЕЛИКИ БАЛ
ВЕЛИКИ БАЛ

ПРИНЧЕВИ
И

ПРИНЦЕЗА



„Али за једну такву прилику”, настави 
Штрумпфета, „требаће ми веома, веома 
лепа хаљина. Права-правцата 
хаљина за принцезу!”

Штрумпф Кројач одмах  
подиже прст.

„Не бојте се”, рече он,  
„постараћу се да 
вам наштрумпфујем 
величанствену 
хаљину!”
„Ти?”, умеша се Лицко. „Онда ће 
ти бити потребни моји савети.  
Ти знаш да шијеш једино гаће  
и капе!”



„Сигурна сам да 
заједно можете да 
наштрумпфујете чуда!”, 
рече Штрумпфета. 
„Дођите, почињемо 
одмах.”

Заљубљенко, који жели да се допадне 
Штрумпфети више од свих осталих, помало 
је љубоморан. На памет му паде једна идеја: 
направиће велика цветна кола 
на којима ће Штрумпфета моћи да се довезе  
на бал. Сигурно ће бити очарана!



„Ја морам да поправим бину за музичаре”, каже Куцкало.

„Ја морам да испечем гомилу колача и торти”, извињава се Штрумпф Кувар.

„Ја морам да наштрумпфујем декор у облику дворца”, каже Мазало. „Затим 
треба окачити лампионе, припремити ватромет…”

За тај велики посао потребна му је помоћ.  
Сви мисле да је то симпатична идеја,  
али бал се приближава...



Заљубљенко најзад проналази 
неког ко није заузет: 
Стидљивка.

„Да наштрумпфујемо цветна кола?  
Мислиш да ћемо умети?”, упита он оклевајући.

„Наравно! Најпре треба да пронађемо једна  
велика колица. Потражимо савет  

од Штрумпфа Фармера!”


