Eclipsa
Cartea a XVI-a

Traducere din limba engleză de
Raluca Miu

CLANURI

cl a n u l t u n e t u l u i
LIDER

Stea de Foc – motan roșcat, cu blana ca flacăra

SECUND

Gheară de Mărăcine – motan tărcat maroniuîntunecat, cu ochi de chihlimbar

P I S I C Ă -V R A C I Iaz de Frunză – pisică tărcată maroniu-deschis,
cu ochi de chihlimbar
Ucenic, Labă de Gaiță
R Ă ZBOINICI

(motani și pisici fără pui)
Zbor de Veveriță – pisică roșcată-închis, cu ochi
verzi
Ucenic, Labă de Vulpe
Blană Pământie – motan maroniu-închis, tărcat
Furtună de Nisip – pisică cu blana de un roșcat
palid
Coadă de Nor – motan alb, cu blana lungă
Ucenic, Labă Fumurie
Blană de Ferigă – motan tărcat auriu
Ucenic, Labă de Laur
Coadă de Măcriș – pisică pătată cu alb, cu ochi
de chihlimbar
Gheară de Spin – motan tărcat auriu-închis
Inimă Luminoasă – pisică albă, cu pete roșcate
Blană de Cenușă – motan cenușiu palid
(cu pete întunecate), cu ochi albaștri
Ucenic, Labă de Leu

Picior de Păianjen –motan negru cu picioare
lungi, cu burta maronie și ochi de chihlimbar
Pârâu în Care Înoată Pești Micuți
(Pârâu) – pisică tărcată maronie, din Tribul
Apei Învolburate
Blană de Furtună – motan cenușiu-închis cu
ochi de chihlimbar, venit din Clanul Râului
Aripă Albă – pisică albă cu ochi verzi
Ucenic, Labă de Gheață
Cădere de Mesteacăn – motan tărcat maroniu deschis
Dungă Cenușie – motan cenușiu, cu blana
lungă
Millie – pisică tărcată argintie, cu ochi albaștri,
fostă pisică de casă
Bot de Coacăză – motan crem
Coadă de Alună – pisică mică, cenușiu cu alb
Mustață de Șoarece – motan cenușiu cu alb
Mac de Zăpadă – pisică bălțată
Ferigă de Miere – pisică tărcată maroniu-deschis
UCE NICI

(mai mari de șase luni, în pregătire pentru a deveni
războinici)
Labă Fumurie – pisică tărcată cenușie
Labă de Leu – motan tărcat auriu, cu ochi de
chihlimbar
Labă de Laur – pisică neagră, cu ochi verzi
Labă de Gaiță – motan cenușiu tărcat, cu ochi
albaștri
Labă de Gheață – pisică albă, cu ochi albaștri
Labă de Vulpe – motan tânăr, cu blana roșcată

REGINE

(pisici care așteaptă să nască sau îngrijesc pui)
Nor de Frunză – pisică cenușie (cu pete mai
întunecate), ochi verzi
Margareta – pisică cu blana lungă și crem,
venită de la așezarea cailor

B ĂT R Â N I

(foști războinici sau regine, acum retrași)
Coadă Lungă – motan cu dungi negre, retras
devreme din cauza vederii slăbite
Blană de Șoarece – pisică mică, maronie

cl a n u l u m b r e l o r
LIDER

Stea Neagră – motan alb și mare, cu labe negre
imense

SECUND

Blană de Toamnă – pisică roșcată

P I S I C Ă -V R A C I Nouraș – motan tărcat, foarte mic
R Ă ZBOINICI

REGINE

B ĂT R Â N I

Blană de Stejar – motan mic maroniu
Gheară de Scoruș – motan roșcat
Coadă de Iederă – pisică tânără, cu blana
bălțată
Picior de Fum – motan negru
Picior de Broască – motan maroniu-întunecat
Ucenic, Labă de Bufniță
Coadă de Șarpe – motan maroniu-închis,
cu coada dungată
(pisici care se pregătesc să nască sau îngrijesc pui)
Blană Roșcată – pisică pătată, cu ochi verzi
Pasăre de Zăpadă – pisică albă
Inimă de Cedru – motan cenușiu-întunecat
Mac Înalt – pisică tărcată maronie, cu picioare
lungi

cl a n u l v â n t u l u i
Stea de Mustață – motan tărcat maroniu
LIDER
Picior de Cenușă – pisică cenușie
SECUND
P I S I C Ă -V R A C I Față de Copac – motan maroniu, cu coada scurtă
Ucenic, Labă de Vindereu
R Ă Z B O I N I C I Ureche Sfâșiată – motan tărcat
Pană de Cioară – motan cenușiu-întunecat
Ucenic, Labă de Iarbă-Neagră
Mustaţă de Bufniță – motan maroniu-deschis
Coadă Albă – pisică mică albă
Ucenic, Labă de Adiere
Nor de Noapte – pisică neagră
Blană de Nevăstuică – motan roșcat, cu labe
albe
Salt de Iepure – motan maro cu alb
Picior de Tăciune – motan cenușiu, cu labele
închise la culoare
(pisici care se pregătesc să nască sau îngrijesc pui)
REGINE
Coadă de Orz – pisică cenușie cu alb, cu ochi
albaștri
Floarea Zorilor – regină foarte bătrână,
B ĂT R Â N I
bălțată
Picior Palmat – motan cenușiu-închis

cl a n u l r â u l u i
Stea de Leopard – pisică tărcată aurie, cu pete
neobișnuite
Picior de Ceață – pisică cenușie, cu ochi albaștri
SECUND
P I S I C Ă -V R A C I Aripă de Molie – pisică pătată aurie
Ucenic, Strălucire în Salcie
R Ă Z B O I N I C I Gheară Neagră – motan negru fumuriu
Dinte de Șoarece – motan mic tărcat, maroniu
Ucenic, Labă de Pește
LIDER

Mustață de Stuf – motan negru
Ucenic, Labă în Salt
Blană de Mușchi – pisică tărcată, cu ochi albaștri
Ucenic, Labă de Cremene
Blană de Fag – motan maroniu-deschis
Coadă de Undă – motan tărcat cenușiu-întunecat
REGINE

(pisici care se pregătesc să nască sau îngrijesc pui)
Floarea Dimineții – pisică cenușie
Ceață Cenușie – pisică tărcată cenușie

B ĂT R Â N I

Aripă de Gheață – pisică însărcinată, cu ochi
albaștri
Picior Greu – motan greoi tărcat
Coadă de Rândunică – pisică tărcată întunecată

Alte animale
Sol – motan singuratic, cu blana lungă,
maronie-pestriță, și cu ochi de ambră
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Pădurea strălucea în lumina puternică a soarelui,
iar tufișurile mișunau de pradă. Sub un frasin, un motan
negru se întindea, lăsând soarele ce se strecura pieziș printre ramuri să-i scalde pântecul. Se lingea pe piept, torcând
și frământând pământul cu labele, de plăcere.
Dintr-odată, o pisică tricoloră a țâșnit dintr-un tufiș,
trecând ca vântul prin dreptul lui. Motanul s-a rostogolit pe
o parte și a strigat după ea:
— Șoarece?
— Pe cale să devină vânat! a răspuns pisica tricoloră.
S-a năpustit printr-un zid de ferigi și a dispărut în
verdeață, vânturându-și coada cu vârf alb.
Dincolo de ferigi, pădurea cobora într-o poiană înverzită. La poalele ei, o pisică de un cenușiu-închis se scărpina
lângă o căpușă înfiptă la baza cozii. Mârâind cu jumătate de
gură în timp ce trăgea de insecta dolofană, s-a oprit și a ridicat privirea spre povârniș. Ferigile de pe creastă fremătau.
— Te-am prins! a răsunat un mieunat victorios.
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Apoi ferigile au fremătat din nou, mai puternic decât
înainte, iar pisica tricoloră și-a făcut apariția cu un șoarece
atârnat în fălci. A clipit spre pisica cenușie.
— Bună, Colț Galben!
— Bună dimineața, Frunză Ruginie! i-a răspuns Colț
Galben. E o zi bună pentru vânătoare.
— Aici vânătoarea merge întotdeauna bine.
Cu o mișcare din cap, Frunză Ruginie a azvârlit vânatul
la picioarele lui Colț Galben, înainte să coboare și ea după el.
Pisica-vraci a adulmecat prada și a sărit îndărăt. Și-a
frecat laba de botul lat și turtit când umbra întunecată a unui
purice i-a trecut peste nas.
— Am crezut că nu sunt purici pe terenurile astea de
vânătoare!
— Probabil i-ai adus cu tine. Frunză Ruginie a mijit
ochii la blana încâlcită a lui Colț Galben. Când ai să înveți
să te îngrijești?
S-a aplecat și a început să lingă un ghemotoc mare de
blană de pe umărul tovarășei sale de clan.
— Când n-ai să mai încerci nici tu să ai grijă de toate
pisicile, a murmurat Colț Galben.
Pe coama dealului a răsunat o voce:
— Nu cred că se va întâmpla asta vreodată.
Frunză Ruginie a ridicat privirea. Un motan alb cobora
panta în goană.
— Vifor Alb! a tors ea. Stea Albastră e cu tine?
— Adineauri era.
— Încă mai sunt! Stea Albastră a țâșnit dintre copaci
și a alergat după Vifor Alb. Aș fi ținut pasul cu tine, dacă nu
m-ar fi oprit Stea Înaltă.
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— Ce-a vrut? a întrebat Frunză Ruginie.
— Își făcea griji, ca de obicei. Stea Albastră a aruncat o
privire la nasul mușcat de purici al lui Colț Galben și a strâmbat din bot. Ghinion! a compătimit-o ea. Nu credeam că sunt
purici pe aici.
Frunză Ruginie a scos un miau slab, atingând umărul
lui Colț Galben cu vârful cozii.
— Stea Înaltă? a întrebat Colț Galben, scuturându-se
de atingerea consolatoare a lui Frunză Ruginie.
— Își face griji pentru cei tineri, a explicat lidera.
Colț Galben a zvâcnit din coadă.
— Labă de Laur, Labă de Leu și Labă de Gaiță?
— Cine altcineva? a oftat Stea Albastră. Profeția i-a
intrat pe sub piele ca o căpușă.
— Dar antrenamentul lor decurge bine, a subliniat
Frunză Ruginie. Se pare că, în sfârșit, fiecare își găsește calea.
— Așa e. Colț Galben și-a privit labele și a adăugat
încet: Dar sunt atât de multe lucruri pe care nu le știu.
— Sunt încă foarte tineri, a subliniat Stea Albastră.
Colț Galben a ridicat privirea.
— Asta nu înseamnă că trebuie să-i amăgim.
— Crezi c-ar ajuta dacă ar ști tot? a ripostat Stea
Albastră.
Umerii lui Colț Galben s-au încordat.
— O viață începută în minciună e trăită veșnic în
întuneric.
Stea Albastră s-a așezat.
— Nu trebuie să afle adevărul. Am păstrat taina asta
cu un motiv – asupra căruia am căzut de acord cu toții, Colț
Galben. Trebuie să facem ce e bine pentru clan!
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Colț Galben a înclinat capul într-o parte.
— E o minciună. Cum poate să fie bine?
— Nu noi i-am mințit primii, i-a amintit Vifor Alb.
— Dar continuăm să le ascundem adevărul, a susținut
Colț Galben. Eu tot socotesc că există prea multe secrete în
viața lor.
— Au aflat despre profeție, a intervenit Frunză
Ruginie.
Colț Galben a frământat pământul cu labele.
— Profeția! Mai bine n-ar fi auzit niciodată de ea.
Mai bine n-aș fi auzit nici eu vreodată de ea! Uneori cred că
era mai bine dacă nu le-ar fi fost hărăzită nicio putere.
Frunză Ruginie a mângâiat-o pe Colț Galben cu
coada.
— Știi că noi n-am avut nimic de-a face cu asta, a
liniștit-o ea. Trebuie să nădăjduim c-au să-și folosească
puterile cu chibzuință, pentru binele Clanului Tunetului.
— Doar al Clanului Tunetului? Vifor Alb părea gânditor. Dacă puterile lor sunt atât de mari, n-ar trebui să le
folosească pentru a ajuta toate clanurile?
Stea Albastră a căscat larg ochii.
— Puii aceștia s-au născut în Clanul Tunetului! Au
fost crescuți ca războinici loiali Clanului Tunetului. De ce
să se simtă responsabili față de vreun alt clan?
Colț Galben a mijit ochii spre bătrâna lideră a Clanului
Tunetului, dar n-a spus nimic.
— Trebuie să acceptăm că nu putem cădea de acord
în toate privințele, a mieunat Vifor Alb împăciuitor. Cel mai
important lucru este ca puii să-și respecte și să-și asculte
străbunii războinici.
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