Waarom niet?
Wolven zijn
gaaf!

Zeg … heb je
je kostuum af?

Eh …
Oh! Ja!

Wacht!

En? Wat
denk jij?

Kijk
niet!
Oké!

Wolven zijn
monsters.

Hey, trouwens, waarom
heb je Mirit niet gewoon
ook jouw kostuum laten
maken? Hen was zo aardig
om het aan te bieden!

Wat?!
Hoezo
dat?

Ik ben aardig
voor hen!

Wolven
zijn belangrijk
voor het bos!

Waar
is jouw
kostuum?

Zeg dat toch niet! Mirit is
prikkelbaar, ja, maar als je
hen een kans geeft, zie je
vanzelf hoe zorgzaam
die is! Probeer toch
om lief te zijn …!

Mirit haat
mij, aardig
of niet.

Toe, kan
je niet wat
aardiger
zijn?

Ohhh,
heel knap!

Wat?! Ik ben
niet wolf!

Wat een
mooie wolf
ben je in dat
oude pak
van je!

Je weet wel!
"Mauh! Mauh!"

Oooo,

’N KAT!

Miauw,
miauw Moet je dan
geen snorharen
hebben?

Eh … Ik kan
proberen.
Ik ben …
eh … "Kat"!
Huh?
Wat is een
“Kishka”?
Oké! OKÉ!
Beloofd!

Maaruh, katten
horen er niet echt bij.
Het is letterlijk het jaar
van de vos en de WOLF.
Dus een wolf is beter.
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Ik ben
NIET wolf,
Aster.

Jeej!

Kom, vanavond
wordt het echt
leuk samen!

Ik ben zwak …
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O, Mirit
brengt het
voor me naar
het festival.

Beloofd?

Ik snap niet
waarom verdient
vervloekte geesten
eer? Je zou moeten
weren!

Ga maar
alvast vooruit!
`

Ze zijn niet
vervloekt! Ze zijn
gewoon …

Zoals
ze zijn!
Is de natuur
vervloekt
omdat ze een
boom treft met
bliksem? Ze een
hert laat eten
door een
wolf?

A-ASTER! NEE!

Ik laat je niet
ook op Mirit
wachten.

Niet

Eh …
OK …
Ga maar
dan ...

… hier.

Ik … Ik ga.

Jager …

Dus eh …
deze … Kinderen?
Jij verkleedt als
één van hen om
ze vereren?

Juist.

Kleine
bloem …
Zodat ze
geen kwaad
doen?

De natuur geeft
en neemt.

Maar, ze …
Waarom?

… Wat?

Het spijt mij.
Jep.
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Ik begrijp jullie niet …
Maar een FESTIVAL begrijp
ik! Gaan wij nu?
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!

Hey! Ik … eh …
Veel plezier, oké?

Pappa, pappa,
kijk! Ze is er!

De ziener
en …

Hoi!

Ik heb je
kostuum!

Ooh!

Hallo.

*Pfff*

Huh?!

Het is echt
een speciale
dit jaar!

die

arrogante--

Wacht, ik pak
de bloemen!
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Ta-dah!
Oef!
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In dat geval …
Kom je dan naar de Wilg
van de Vrouwe wanneer
de maan haar hoogste
punt bereikt?

Wat een bos … Je kan
zien dat je je bloemen veel
liefde geeft. De ziener
zal dankbaar zijn.

Het wordt
gezegd dat de wolf
onder de wilg voor het
eerst z’n vacht aangemeten kreeg.

Maar … vind je zelf
ook niet dat je me wel erg
veel helpt elk jaar?

Aangezien
het gedeeltelijk
zijn jaar is, is het
passend om … Een
ritueel te doen.
Het
wordt lachen,
zul je zien.

Je probeert toch niet
om de nieuwe lieveling te zijn,
of wel? Je weet dat ik niet
van concurrentie hou.

Wacht ’ns …
Help ik je nu gewoon
weer met je plichten?

Kom nou! Klets
niet zo, Mirit!

Je weet dat ik
het met liefde doe.
Zo komt mijn passie
nog ’ns van pas.

Huh …

Ha haaah …
Betrapt. Ik zie je
daar, oké?

Vergeet tot die
tijd niet om te feesten
alsof er geen morgen
is, hoor je me?

Jee …

Bovendien,
jij helpt mij
altij-Oh!
Hihi, oké!
Wat vind je? Hij
is te traditioneel
voor je, of niet?
Ik dacht vanwege
het jaar dat dit
kostuum passend
zou zijn, maar
als je ’m niet
wilt …

Wat? Nee,
ik vind ’m
prachtig!
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