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Festivalul Festivalul 
primăverii!primăverii! Nu-i 
minunat, Fone 

Bone? Aromele! 
Culorile!

Trebuie să 
recunosc... e 
foarte plăcut 
să ne încheiem 
aventura aŞa!

Şi-atunci ce-i cu faŢa  
asta? I-ai găsit pe verii  
tăi Şi în câteva zile  
o să vă-ntoarceŢi  
în Boneville!

Mda.  
După  

ce termină 
Phoney Şi  

Smiley de spă- 
lat vasele  
ca să-Şi 

plătească  
masa Şi  
casa!

Deci, revino-Ţi! Hai! Să ne 
distrăm! Mai avem doar câteva  
  zile de petrecut 
      împreună. 

OFFF.
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Ştii ce vreau? Miere!  

Hai să căutăm  
o tarabă 
 cu miere!

Bine, 
Thorn!

Nu Ştiam că-Ţi 
place mierea 
aŞa de mult!

Mor după ea! La târg 
găseŞti miere din partea 

de sud a văii… 
   e mai dulce…

…Şi băieŢii care o vând 
sunt mai drăguŢi!

      Hai  
să căutăm    
 un stup!

Albinele din 
zonă sunt 

prea mari! În 
plus, care-ar 
mai fi hazul?

OOO! Uite, o tara- 
bă cu vopsea! 
Trebuie să ne 
întoarcem aici  

mai târziu.

Sunt sigur că 
aŞ putea să-Ţi 
fac rost de 
miere gratis!

Sunt convinsă.  
Ah, uite! Un vânzător 

 de miere!

OFFF.

Pun pariu 
că-n pădure
 găseŞti
câtă miere  
    vrei!
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Bună, vrem  
să cumpărăm  
doi faguri! 

VeniŢi încoa’, 
domniŞoară!

Eu sunt Tom. 
Iar tu eŞti? 

Thorn.  
Ai ceva din 
 sudul văii?

     Cum să nu! Am faguri din sud  
Şi din Pawa! Dar o dulceaŢă ca tine     
    cre’ că vrea miere  
         din Atheia!

Ia! Miroase-l! Nu-i  
nimica-n toată valea care  
să se compare cu asta...

   bine, poate doar tu…

Da,  
miroase  

bine.

Vrei s-adulmeci Şi 
tu, micuŢule? La ce nas 
ai, ar trebui s-apreciezi!

Ce mai e Şi 
ăsta? Se Ţine 
mereu după 

tine?

E prietenul meu. 
Amândoi putem mirosi  
la fel de bine mierea. 

Luăm doi faguri.

Nu e 
chiar 
atât  
de 

mare.
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Ce-ar fi să scapi de hopa-mi- 

tică ăsta Şi să te-ntorci  
dup-aia? Ţi-aŞ povesti cum  
se culege mierea în sud, din  

copacii ăia uriaŞi…
Nu sunt 
hopa-

mitică! 
Sunt 

Bone din 
Boneville! 
Şi ce te 
face pe 
tine aŞa 
special?

Sunt un bărbat ade-
 vărat! Înfrunt roiurile
 de albine mâncătoare 
de oameni doar cu niŢel 
fum, cât să le ameŢesc!

Eu…

Pe bune?! 
Cât de  
greu 

trebuie să 
fie să furi 
miere de  
la niŞte 
albine 

ameŢite?

Ce-ar fi să te cari  
d’aci direct la circ? 
Încerc să vorbesc cu 

\  don’Şoara!

De parcă 
altă treabă 
n-are decât 
s-asculte 
un Şnapan 
care se 

laudă cum 
se urcă el 
în copaci!

         A, da?!  
    Ce zici de asta,  
piticanie?

Te fac la  
un skanden- 

berg? 
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Ajunge! Nu-Ţi permit  

să vorbeŞti aŞa  
cu prietenul meu!

Haide,  
Fone Bone!

Ce-a fost în 
capul tău? Nu 

te-ai mai purtat 
niciodată aŞa!

El a început 
 să spună 

mizerii despre 
nasul meu!

PuŢin îmi pasă cine  
a început! A fost  

de toată jena!
Dar…

Când o să reuŞeŞti să te plimbi prin 
târg fără să sari la bătaie, mai vorbim!

   Până atunci, prefer  
     să fiu singură!
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Da’ ce-am 
făcut?

Pfff, el  
a început!

”…La ce nas ai,  
ar trebui s-apreciezi…“

 RRRRRR! 

AtotŞtiutorul lumii!
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Miere!

Asta-i grozav!  
O să-i aduc chiar eu niŞte  

miere lui Thorn!

Cât de greu poate fi?  
Îmi trebuie doar puŢină 

 iarbă verde pe care s-o ard  
Şi să facă suficient fum.

…Apoi o să fac vânt ca fumul 
să ajungă la stup Şi să 

ameŢească albinele! 

E ca Şi cum ai fura 
acadeaua din mâna  

unui copil!

Şi-acum  
 să mă urc  
în copac!
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Nimic  
mai  

uŞor.

Floare 
la ure- 

che.

Nu te 
uita-n  
jos  
Nu te 
uita-n 
jos…

Sim- 
plu ca 
bună 
ziua!

Îîhh!
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Oaaa! 

Iată-l! 

Ia te 
uită! 

Ditamai 
stupul!

Ce ciudat.  
Credeam că o să fie  

mai multe albine  
prin preajmă…

Hmm. 

Oare de ce n-o fi totuŞi  
o armată de albine care  
să păzească  
stupul?

Nu-i  
nevoie decât  

de una!

Dă-ncoa’ 
trabucu' 

ăla!
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Ne miŞcăm Şi noi azi? Mâncarea asta 
zace aici de mai bine de trei  

secunde! Vrei să se  
                     răcească?

AcuŞica, Phoney! 
ScuzaŢi-mă  

o clipă, băieŢi!

Hei! Am găsit doi tipi  
care vor să parieze pe 

   vaca misterioasă!
Serios?


