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Flora 717 er født til å være renholder i den stumme, laveste klassen i den strengt hierarkiske bikuben. Men
Flora er ikke som andre bier. Hun er større og mørkere enn de andre arbeiderne. Dessuten kan hun snakke.
Hun er en misdannelse som truer bisamfunnet og bør renses ut. Men en prestinne skåner henne og lar henne
prøve seg som amme og barnepike. Da hun senere viser mot og styrke i kampen mot en veps som vil trenge
seg inn i kuben, får hun også møte Dronningen, og føle hennes altomfattende kjærlighet. Og da Flora en dag
tar spranget ut av kuben og kan fly med samlerne som henter inn sødmen fra all verdens blomster, har hun
overskredet alle gitte regler. Men én lov er ukrenkelig: Bare Dronningen kan føde.
"Biene" er et eventyr om overlevelse og overvinnelse, en ridderroman med bier i rollene. Flora er en liten bie
med stort mot, som utfordrer kubens lov om å godta, tjene og adlyde.
Biene må ikke forstyrres. De ligger i en klase rundt dronningen og beskytter hvera ndre mot kulda. De spiser
og venter på våren. Birøkteren bruker tiden til å. Bivoks. Hvordan dannes bivoks? Biene har fire par
vokskjertler på undersia av bakkroppen. Kjertlene utsondrer voks som danner små plater. Platene blir etter
hvert. Veps. Veps har lysegule og svarte striper og markeringer på kroppen. Veps forveksles ofte med

honningbier fordi de har omtrent samme størrelse, men det er lett å. I romanen Bienes historie har biesurret har
stilnet og vår verden har blitt til et uhyggelig sted. - Har ikke biene det bra, har ikke jorda det bra, sier. Biene,
selv de enslige artene, har utpreget yngelpleie. Avhengig av arten graves reir ut i jord eller sand, i treverk,
plantestengler og annet, eller anlegges i. Norsk Birøkt - nytt og gammelt stoff om birøkt samlet på ett sted! Vi
starter med et smell! Her finner du nå 170 innlegg, inkludert video, guider og andre. Propolife er et firma
basert på MLM Multi Level Marketing. Dette er ett nettverkssystem med helserelaterte produkter. De
produkter vi tilbyr er blant annet den. På dette kurset, vil det bli gitt en innføring i; * Hvorfor og hvordan
samler biene honning? * Hva kan honning brukes til, annet enn på brødskiva? Ekte honning Smaksintensitet ••
Ekte honning har vært på markedet siden 1927 og er vårt flaggskip. Honningen er en spesialblanding av
mange ulike norske.
Hagepraten. Det norske hageselskaps offisielle diskusjonsforum for alle hageinteresserte i alle aldre og på alle
kunnskapsnivå

