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Lui Muzi îi place tare mult 
să construiască. 
Visul lui este să construiască 
cel mai bun lucru care s-a 
pomenit.



Dar nu era cel 
mai bun lucru 

care s-a 
pomenit. 

Odată a construit un 
adăpost pentru 
jucăriile sale.



A fost un lucru 
bun. Dar nu cel 

mai bun lucru care 
s-a pomenit… 

Ieri a construit un pod 
pentru animalele sale. 



El e trist. Fără jucării, 
cum poate construi cel 
mai bun lucru care s-a 
pomenit?

Muzi merge în vizită 
la bunica. 



În staţia de autobuz, Muzi este 
uimit. 
Vede lucruri roşii şi lucruri 
albastre. Lucruri mici şi lucruri 
mari. Lucruri noi şi lucruri vechi. 



Îi vine o idee nouă. 
Știe cum să construiască cel mai 
bun lucru care s-a pomenit.  



În drum spre bunica, Muzi găseşte 
multe lucruri.
Lucruri lungi şi lucruri scurte. 
Lucruri rotunde şi lucruri pătrate.



Pe malul apei, Muzi găseşte şi 
mai multe lucruri.
Lucruri netede şi lucruri 
ascuţite. Lucruri verzi şi 
lucruri maro.  



Uite, Muzi! Am ajuns.



În timp ce bunica 
gătește pentru 

vizitatorii înfometați…
Muzi construiește.



- Buni, buni! spune Muzi. 

Lumea e plină de jucării. 

Uite ce pot construi! 



- O, Muzi!, zâmbește bunica. 
O casă nouă pentru mine!

Este cel mai bun 
lucru care s-a pomenit!
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