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C L A N U R I

c l a nu l  t u ne t u l u i
L IDER Stea de Foc – motan roșcat cu blana ca flacăra

SECUND Dungă Cenușie – motan cenușiu cu blana lungă

P IS ICĂ - VRAC I Blană Fumurie – pisică cenușiu-închis
Ucenic, Labă de Frunză

RĂZBOIN IC I (motani și pisici fără pui)

Blană de șoarece – pisică mică, maronie
Ucenic, Labă de Păianjen

Blană Pământie – motan dungat, maroniu-închis
Ucenic, Labă de Veveriță

Furtună de Nisip – pisică roșcată, spălăcită
Ucenic, Labă de Măcriș

Coadă de Nor – motan alb, cu blana lungă

Blană de Ferigă – motan cafeniu-deschis
Ucenic, Labă Albă

Gheară de Spin – motan dungat, maro-auriu
Ucenic, Labă de Chițcan

Inimă Luminoasă – pisică albă cu pete roșcate

Gheară de Mărăcine – motan dungat maro-
niu-închis, cu ochi de chihlimbar

Blană de Cenușă – motan cenușiu (cu pete în-
chise), cu ochii albaștri

Mustață de Ploaie – motan cenușiu-închis cu 
ochi albaștri
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Blană de Tăciune – motan cenușiu deschis cu 
ochi de chihlimbar
COADĂ de Măcriș – pisică tărcată cu alb și ochi 
de chihlimbar

UCEN IC I (mai mari de șase luni, pregătiți să devină războinici)

Labă de Veveriță – pisică roșcată cu ochi verzi

Labă de Păianjen – motan negru cu picioare 
lungi, cu burta maronie și ochi de chihlimbar
Labă de Chițcan – motan mic, maroniu-închis, 
cu ochi de chihlimbar
Labă Albă – pisică albă cu ochi verzi

REG INE (pisici care se pregătesc să nască sau îngrijesc pui)

Floare Aurie – pisică roșcată, cea mai bătrână 
dintre mame
Nor de Frunză – pisică gri-deschis (cu pete în-
tunecate), cu ochii verzi

BĂTRÂNI (foști războinici și foste regine, acum retrași)

Blană de Zăpadă – pisică frumoasă, albă, cu 
ochi albaștri
Coadă Tărcată – pisică frumoasă pe vremuri, 
tărcată, cea mai bătrână din Clanul Tunetului
Coadă Pestriță – pisică tărcată, cu blana des-
chisă la culoare
Coadă Lungă – motan tărcat cu dungi negre, re-
tras devreme din cauza vederii slăbite

c l anu l  umbre l o r
L IDER Stea Neagră – motan mare, alb, cu labe uriașe, 

negre ca tăciunele

SECUND Blană de Toamnă – pisică roșcată-închis

P IS ICĂ - VRAC I Nouraș – motan tărcat foarte mic

RĂZBOIN IC I Blană de Stejar – motan mic, maroniu
Ucenic, Labă de Fum
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Blană Roșcată – pisică tărcată cu ochi verzi
Inimă de Cedru – motan cenușiu-închis
Gheară de Scoruș – pisică roșcată
Ucenic, Labă de Vultur

Mac Înalt – pisică maroniu-deschis, cu picioa-
re lungi

BĂTRÂNI Mucea – motan mic, gri cu alb, fost pisică-vraci

c l anu l  v ân t u l u i
L IDER Stea Înaltă – motan bătrân alb cu negru, cu o 

coadă foarte lungă
SECUND Gheară de Nămol – motan maroniu-închis

Ucenic, Labă de Cioară – motan cenușiu-
închis, aproape negru, cu ochi albaștri

P IS ICĂ - VRAC I Față de Copac – motan maroniu, cu coada 
scurtă

RĂZBOIN IC I Mustăcioară – motan tărcat, maroniu
Ureche Sfâșiată – motan tărcat
Coadă Albă – pisică albă, mică

BĂTRÂNI Floarea Zorilor – pisică tărcată

c l anu l  r âu l u i
L IDER Stea de Leopard – pisică aurie cu pete 

neobișnuite
SECUND Picior de Ceață – pisică gri cu ochi albaștri

P IS ICĂ - VRAC I Blană de Nămol – motan maroniu-deschis cu 
blana lungă
Ucenic, Aripă de Molie – pisică frumoasă, au-
rie, cu ochi de chihlimbar

RĂZBOIN IC I Gheară Neagră – motan negru
Blană de Furtună – motan cenușiu-închis cu 
ochi de chihlimbar
Coadă de Pană – pisică cenușiu-deschis cu ochi 
albaștri
Șoim de Zăpadă – motan maroniu-întunecat, cu 
umeri lați



Blană de Mușchi – pisică tărcată

REG INE Floarea Dimineții – pisică gri-deschis

BĂTRÂNI Blană Umbroasă – pisică fumurie, cu blana în-
chisă la culoare
Burtă Goală – motan maroniu-închis

p i s i c i  d i n  a f a ra  c l a nu r i l o r
Arpacaș – motan alb cu negru care locuiește la o 
fermă din apropierea pădurii

Labă Neagră – motan negru, zvelt, care 
locuiește la fermă cu Arpacaș

Drăguțul – motan tărcat bătrân care locuiește în 
pădurile de lângă mare
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P R O L O G

Noaptea se așternuse peste pădure. Nu se vedea luna, 
dar stelele din Blana Argintie își aruncau strălucirea înghețată 
peste copaci. Pe fundul unei văi pietroase, un iaz reflecta lu-
mina stelelor. În aer se simțea mirosul frunzelor verzi.

Vântul ofta încetișor printre copaci și mișca suprafața 
liniștită a iazului. Deasupra văii, dintre frunzele de ferigă își 
făcu apariția o pisică; blana ei gri-albăstrie strălucea în timp 
ce pășea delicat de pe o piatră pe alta, până pe malul apei.

Așezată pe o piatră plată care se ițea din iaz, ea își ri-
dică ușor capul pentru a privi în jur. Ca la un semn, înce-
pură să apară mai multe pisici, alunecând în vale din toa-
te direcțiile. Coborâră pentru a se așeza cât mai aproape de 
apă, până când versanții se umplură de siluete suple care pri-
veau în jos, către iaz.

Prima pisică se ridică pe labe.
— A apărut o nouă profeție, mieună ea. Un rău care 

va schimba totul a fost prevestit de stele.
Pe partea opusă a iazului, o altă pisică ridică ușor ca-

pul gălbui-maroniu.
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— Și eu am văzut. Vor exista îndoieli și o mare pro-
vocare, acceptă motanul.

— Întunericul, aerul, apa și cerul se vor împreuna 
și vor zgudui pădurea din rădăcini, continuă prima pisică. 
Nimic nu va mai fi ca acum, și nici așa cum a fost înainte.

— O mare furtună se apropie, mieună o altă voce, 
după care un tunet de voci preluă și repetă cuvântul furtună.

Murmurul se opri și o pisică suplă cu blana neagră, 
strălucitoare, începu să vorbească de pe malul apei:

— Nu se poate schimba ce urmează să se întâmple? 
Nici măcar prin curajul și sufletul celui mai mare războinic?

— Nenorocirea va veni, răspunse pisica gri-albăs-
trie. Dar dacă pisicile din clanuri o vor înfrunta ca niște răz-
boinici, vor putea supraviețui, continuă ea ridicând capul și 
aruncându-și privirea luminoasă peste vale. Ați văzut ce va 
să vină! Și știți ce trebuie făcut! Patru pisici trebuie să fie ale-
se pentru a ține soarta Clanurilor în propriile labe. Sunteți 
gata să alegeți în numele Clanului Stelelor?

După ce termină de vorbit, suprafața iazului începu 
să se unduiască ușor, deși nu bătea vântul, apoi se liniști din 
nou.

Motanul gălbui se ridică pe labe, iar lumina stelelor îi 
transformă în argint blana de pe umerii largi.

— Voi începe eu, mieună el uitându-se în lateral și în-
tâlnind privirea unui tărcat colorat deschis, cu o falcă răsu-
cită. Stea Încovoiată, îmi permiți să vorbesc pentru Clanul 
Râului? 

Tărcatul dădu din cap aprobator și motanul continuă: 
— Atunci, vă invit pe toți să vedeți și să aprobați ale-

gerea mea.
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Se holba în apă, nemișcat ca pietrele din jurul lui. O 
pată gri-pal apăru la suprafața iazului, iar pisicile se întinse-
ră pentru a vedea mai bine.

— Aceea? murmură pisica gri-albăstrie, privind for-
ma din apă. Ești sigur, Inimă de Stejar?

Vârful cozii motanului gălbui se mișca ușor înainte și 
înapoi.

— Credeam că alegerea asta te va mulțumi, Stea 
Albastră, mieună el cu amuzament în glas. Crezi că nu a fost 
bine antrenată?

— A fost excelent antrenată. Blana de pe gâtul lui Stea 
Albastră se ridicase ca și cum el ar fi spus ceva provocator, 
apoi se lăsă la loc. Restul Clanului Stelelor aprobă? întrebă ea.

Se auzi un murmur aprobator dintre pisici, iar forma 
cenușie dispăru de pe suprafața apei, lăsând-o limpede și goală.

Pisica neagră se ridică și merse către malul apei.
— Iată alegerea mea, anunță el. Priviți și aprobați.
De data asta, forma din iaz era tărcată și suplă, cu 

umeri puternici, musculoși. Stea Albastră privi imaginea câ-
teva momente, apoi dădu din cap.

— Ea este curajoasă și puternică, aprobă ea.
— Dar Steaua Nopții este loială? întrebă o altă pisică.
Pisica neagră întoarse rapid capul și începu să frămân-

te cu ghearele pământul din față.
— Vrei să spui că nu e loială?
— Dacă da, atunci am un motiv, veni răspunsul. Nu 

s-a născut în Clanul Umbrelor, nu?
— Atunci ar putea fi o alegere bună, mieună Stea 

Albastră cu calm. Dacă Clanurile nu pot colabora acum, vor 
fi distruse. Poate că este nevoie de pisici cu labele în două 
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Clanuri pentru a înțelege ce e de făcut. Urmă o pauză, dar 
nu primi obiecții. Clanul Stelelor aprobă?

Exista o oarecare ezitare, dar nu dură mult până când 
miorlăiturile aprobatoare începură să vină din partea adună-
rii de pisici. Suprafața iazului tremură ușor, iar când se liniști 
forma tărcată dispăru.

O altă pisică neagră se ridică și se apropie de malul 
apei, șchiopătând pe o labă răsucită.

— Cred că e rândul meu, spuse aceasta. Priviți și 
aprobați alegerea mea.

Forma cenușie întunecată ce-și făcu apariția în iaz era 
greu de văzut din cauza reflexiei cerului nopții, iar pisicile 
priviră îndelung înainte de a spune ceva.

— Ce? exclamă pisica cu blana de culoarea ferigii. Este 
un ucenic!

— Mulțumesc, Inimă de Stejar, am observat și eu, 
mieună rece motanul negru.

— Șchiopule, nu poți trimite un ucenic în mijlocul 
unei asemenea primejdii, spuse o pisică din spatele adunării.

— Chiar și ucenic, răspunse Șchiopul, are curaj și 
abilități pe măsura multor războinici. Într-o zi va fi un lider 
bun pentru Clanul Vântului.

— Cum într-o zi? Noi vorbim de prezent, de Stea 
Albastră. Iar calitățile unui lider nu sunt neapărat cele de 
care Clanurile au nevoie acum pentru a fi salvate. Vrei să 
faci o altă alegere?

Coada Șchiopului începu să zvâcnească de furie, iar 
blana de pe gât i se zburli în timp ce o privea pe Stea Albastră.

— Aceasta este alegerea mea, insistă el. Îndrăznești tu 
sau îndrăznește altcineva să spună că nu este vrednic?


