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În memoria lui Jimmy, a Danei și a lui Emmy Grace Cherry
Mulțumiri speciale lui Cherith Baldry

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 roșcată, cu blana
deschisă la culoare
Coadă de Nor – motan alb, cu blana lungă
Blană de Ferigă – motan tărcat auriu
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
Picior de Păianjen – motan negru cu picioare
lungi, cu burta maronie și ochi de chihlimbar
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
Bot de Coacăză – motan crem
Coadă de Alună – pisică mică, cenușiu cu alb
Mustață de Șoarece – motan cenușiu cu alb
Flacără de Leu – motan tărcat auriu, cu ochi
de chihlimbar
Frunză de Laur – pisică neagră, cu ochi verzi
Inimă de Fum – pisică tărcată cenușie
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 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
Millie – pisică tărcată argintie, cu ochi albaștri;
fostă pisică de casă

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
Blană Roșcată – pisică pestriță, cu ochi verzi
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
Ucenic, Labă de Pârjol
(pisici care se pregătesc să nască sau îngrijesc pui)
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

B ĂT R Â N I

Coadă Albă – pisică mică albă
Ucenic, Labă de Adiere
Nor de Noapte – pisică neagră
Blană de Nevăstuică – motan roșcat, cu labe
albe
Coadă de Orz – pisică cenușie cu alb, cu ochi
albaștri
Salt de Iepure – motan maro cu alb
Picior de Tăciune – motan cenușiu, cu labele
închise la culoare
Floarea Zorilor – regină foarte bătrână,
bălțată
Picior Palmat – motan cenușiu-închis

cl a n u l r â u l u i
LIDER

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 ZBOINICI
Dinte de Șoarece – motan mic tărcat, maroniu
Ucenic, Labă de Pește
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

St r ă b u n i i
LIDER

Ferigă Încâlcită – motan roșcat-închis tărcat,
cu ochi de chihlimbar
Umbră Frântă – pisică roșcată suplă, cu labe
GHE AREalbe și ochi de ambră
ASCUȚITE
Cerb Sfios – pisică maronie, cu blana deschisă la
culoare și ochi de chihlimbar
Șoaptă de Adiere – pisică gri-argintie, cu ochi
albaștri
Râu la Răsărit – pisică pestriță, cu ochi de
ambră
Cântec de Piatră – motan tărcat, cu blana
închisă la culoare și ochi albaștri
Mustăți Întunecate – motan cu blana neagră
și deasă
Nori Risipiți – motan gri cu alb, cu ochi albaștri
Cădere de Fulger – motan alb cu negru, cu
ochi de chihlimbar
P I S I C I C A R E S E P R E G ĂT E S C S Ă D E V I N Ă G H E A R E - A S C U Ț I T E
Aripă de Gaiță – motan cenușiu, cu ochi albaștri
Aripă de Porumbel – pisică gri-deschis, cu ochi
albaștri
Salt de Pește – motan maroniu, cu ochi de
ambră
Răsărit
de Lună – pisică gri cu alb, cu ochi
REGINE
albaștri
Pană de Bufniță – pisică maronie suplă, cu
ochi galbeni
Soare după Nori – pisică roșcată cu blana desB ĂT R Â N I
chisă la culoare și ochi verzi
Cal în Galop – motan maroniu-închis, cu ochi
galbeni

P i si c i d i n a f a r a cl a n u r i l o r
Sol – motan singuratic, cu blana lungă,
maronie-pestriță, și cu ochi de ambră

Alte animale
Miez de Noapte – viezure care a ajutat clanurile
de pisici să-și găsească noua casă
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Vântul sufla cu putere peste ținutul mlăștinos și pustiu, aducând cu el rafale de ploaie. Iarba aspră mustea de
apă, iar râul își ieșise din matcă, formând un iaz întins, pe
suprafața căruia stropii de ploaie căzuți se preschimbau în
bulbuci.
La marginea iazului stătea ghemuită o bătrână
femelă-viezure; părea nepăsătoare față de vântul și de ploaia
reci ca gheața. A stat mult timp cu privirea ațintită spre iaz,
de parcă ar fi văzut ceva oglindindu-se în apă, dincolo de
reflexia frântă a unui nor plumburiu; apoi a ridicat capul și
s-a uitat în jur.
— Am sosit, a anunțat ea.
Din spatele unor stânci s-a ivit o pisică neagră. Părea
doar o umbră la picioarele căreia pâlpâia lumina stelelor. Era
urmată de un motan gri-argintiu, ai cărui ochi verzi s-au
deschis larg atunci când el s-a apropiat de viezure. Lumina
stelelor, care scânteia în jurul lui, îl făcea să pară întrupat
din ploaie.
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— De ce suntem aici?
Vocea motanului argintiu era răgușită, de parcă n-ar
mai fi vorbit de multă vreme.
— Într-o zi ca asta, ar trebui să stăm încolăciți într-un
culcuș cald.
— Așa e, Râu, a mieunat pisica neagră. Cine a avut
ideea să ne scoată afară pe o asemenea vreme?
— Eu!
Din spatele unui tufiș de orz sălbatic a apărut un
motan roșcat, cu umerii lați și cu labele albe. În ochii săi de
culoarea chihlimbarului se reflecta lumina stelelor, însă el
părea tot atât de imaterial precum o flacără.
— Așa cum știi prea bine, Umbră, trebuie neapărat
să ne întâlnim.
Umbră a pufnit.
— Nu trebuie să fac nimic din ce-mi zici tu, Tunet.
Tunet a încuviințat din cap.
— Bineînțeles că nu. Însă am fost chemați aici din
pricina pericolului care amenință clanurile noastre. Ele sunt
la un pas de a fi pe veci pierdute – iar asta este din vina ta,
Miez de Noapte, a rostit Tunet cu o voce tăioasă.
Înainte ca Miez de Noapte să-i dea replica, a luat
cuvântul Râu:
— Unde este Vânt? Nu putem discuta despre asta fără
să fie și ea de față.
— Sunt aici.
Vocea s-a auzit din depărtare. Pisica maronie suplă
aproape că nici nu se zărea prin iarba îmbibată cu apă; doar
licărirea luminii argintii din jurul ei îi dezvăluia silueta.
A țâșnit înspre iaz, abia atingând pământul cu labele.
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— Dar de ce v-ați îngrămădit cu toții aici, ca niște
pisoiași rătăciți? a întrebat ea, cu o undă de batjocură în glas.
E doar un pic de ploaie, o rafală de vânt.
Umbră tocmai se pregătea să spună ceva, când Tunet
a întrerupt-o.
— Nu suntem cu toții obișnuiți să trăim în aer liber,
Vânt. Dar asta nu mai contează acum. Trebuie să știm de ce
a dezvăluit Miez de Noapte tainele clanurilor.
— Dar de ce tocmai noi? s-a plâns Râu, tremurând de
frig. Sunt alte pisici mai tinere decât noi în Clanul Stelelor.
De ce să fim chemați noi?
Vânt a dat din cap în semn de aprobare.
— Nu am făcut destul? Noi am întemeiat clanurile și
le-am călăuzit în primele lor anotimpuri. Ne sunt datoare,
după atâția ani de când cutreierăm pădurea.
— Încă mai trebuie să veghem asupra clanurilor noastre, a murmurat Tunet. Ele se află în fața unui pericol cu care
nu s-au mai confruntat niciodată până acum.
Apoi i s-a adresat viezurelui:
— Miez de Noapte, de ce ai dezvăluit tainele noastre?
— Da, și i le-ai spus tocmai acelui singuratic păduchios și nemernic?! s-a răstit Umbră, trăgând cu ghearele
smocuri de iarbă. Cei din clanul meu și-au abandonat străbunii războinici de când s-a infiltrat el în rândul lor.
— Pe costișa nisipoasă l-am întâlnit pe Sol, a început să vorbească Miez de Noapte, cu mult calm. Prima oară
acolo ne-am întâlnit.
— Și tu te apuci să divulgi secrete oricărui necunoscut care se întâmplă să treacă pe acolo? a mârâit amenințător
Vânt.
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— Nu înțelegi că i-ai dat putere asupra clanurilor
atunci când i-ai povestit atât de multe despre noi? a insistat Tunet.
— Cunoașterea nu întotdeauna este putere, a replicat
Miez de Noapte. Clanurile nu au nevoie de secrete ca să se
protejeze. Vagabonzii și singuraticii se țin deoparte; ei știu
că viața de clan nu este pentru ei.
— Singuraticul ăsta nu a stat deoparte, a subliniat
Râu.
— Clanurile de ce să se ascundă nu au, a insistat Miez
de Noapte. Dacă asta au făcut, nu sunt destul de puternice
ca să țină piept provocărilor din afară.
— Războinicii mei pot să țină piept oricăror provocări,
a răspuns cu îndârjire Vânt.
— Provocările nu întotdeauna dinspre colți și gheare
ascuțite vin, a comentat viezurele.
Șuierând printre colți, Vânt și-a zbârlit blana de pe
grumaz în timp ce și-a scos ghearele.
— Mie să nu-mi vorbești de parcă aș fi proastă! Nu
vrei să recunoști că ai făcut o greșeală uriașă. Războinicii
din Clanul Stelelor ți-au încredințat tainele lor, iar tu le-ai
spus unui necunoscut! Dacă n-ai fi fost tu, acum n-am mai
fi avut probleme în Clanul Umbrelor.
Miez de Noapte s-a ridicat în patru labe.
— Mai ușor cu ghearele, micuță războinică! a tunat
viezurele. Prostie este să te bați cu cineva care dușman nu-ți
este.
Câteva clipe, Vânt s-a ținut tare pe poziții, refuzând
să dea înapoi. Însă când Tunet a atins-o cu coada pe umăr,
pisica a dat înapoi și și-a retras ghearele în teacă.
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