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Pentru adevărata Labă de Iederă
și pentru întreg Clanul Distanțelor Uriașe

CLANURI

clanul t une t ului
LIDER

Stea de Foc – motan roșcat, cu blana ca flacăra

S E CU N D

Gheară de Mărăcine – motan tărcat, maroniu-întunecat, cu ochii de chihlimbar

P I SI CĂ-V R A CI Pană de Gaiță – motan tărcat, cu blana cenușie
și ochii albaștri
R Ă Z B O I N I CI

(motani și pisici fără pui)
Dungă Cenușie – motan cenușiu, cu blana lungă
Blană Pământie – motan maroniu-închis, tărcat
Furtună de Nisip – pisică frumoasă, cu blana de
un roșcat palid
Coadă de Nor – motan alb, cu blana lungă
Inimă Luminoasă – pisică albă, cu pete roșcate
Blană de Ferigă – motan tărcat, cu blana aurie
Zbor de Veveriță – pisică roșcată-închis, cu
ochii verzi
Coadă de Măcriș – pisică bălțată, cu blana albă
și de un roșcat-închis, cu ochii de chihlimbar
Gheară de Spin – motan tărcat auriu-închis
Picior de Păianjen – motan negru, cu picioare
lungi și ochii de chihlimbar

Cădere de Mesteacăn – motan tărcat,
maroniu-deschis
Bot de Coacăză – motan crem, cu blana lungă
Coadă de Alună – pisică mică, cenușiu cu alb
Iaz de Frunză – pisică tărcată, maroniu-deschis, cu ochii de chihlimbar
Mustață de Șoarece – motan cenușiu cu alb
Flacără de Leu – motan tărcat auriu, cu ochii
de chihlimbar
Ucenic, Labă de Turturea
Inimă de Fum – pisică tărcată, cenușie
Ucenic, Labă de Iederă
Millie – pisică tărcată, argintie, cu ochii albaștri;
fostă pisică de casă
Pas de Broască – motan cu pete alb-negre
Petală de Trandafir – pisică bej-închis
Nor de Gheață – pisică albă, cu ochii albaștri
Salt de Vulpe – motan tânăr, cu blana roșcată
Lumină de Măceș – pisică frumoasă, cu blana
de un maroniu-închis
Dungă de Bondar – motan cu blana de un gri
palid și dungi negre
Cădere de Floare – pisică pestriță, cu blana
alb-neagră
U C E N I CI

(mai mari de șase luni, în pregătire pentru a deveni
războinici)
Labă de Turturea – pisică gri-deschis, cu ochii
verzi
Labă de Iederă – pisică alb-argintie, cu ochii
albaștri

REGINE

(pisici care așteaptă să nască sau îngrijesc pui)
Mac de Zăpadă – pisică bălțată cu alb și maroniu
Nor de Frunză – pisică cenușie (cu pete mai
întunecate), cu ochii verzi
Margareta – pisică bej, cu blana lungă; venită de
la așezarea cailor
Aripă Albă – pisică albă, cu ochii verzi

BĂT 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
Drăguțul – motan bătrân, cu blana maronie și
botul argintiu

clanul um brelor
LIDER

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

S E CU N D

Blană de Toamnă – pisică roșcată, cu ochii verzi

P I SI CĂ-V R A CI Nouraș – motan tărcat, foarte mic
Ucenic, Coadă de Flacără
R Ă Z B O I N I CI

Blană de Stejar – motan mic, maroniu
Gheară de Scoruș – motan cu blana roșcată
Blană Roșcată – pisică pestriță, cu ochii verzi
Ucenic, Labă de Graur
Coadă de Iederă – pisică tânără, cu blana
bălțată
Picior de Fum – motan negru
Picior de Broască – motan maroniu-întunecat
Gheară de Bufniță – motan tărcat,
maroniu-deschis
Răchită Roșie – motan cu blana roșcat-maronie

Coadă de Șarpe – motan maroniu-închis, cu
coada dungată
Inimă de Tigru – motan cu blana cenușie
Blană de Zori – pisică frumoasă, cu blana bej
Corb de Zăpadă – motan cu blana neagră cu alb
Cicatrice de Șoarece – motan maroniu, cu
blana închisă la culoare
Blană de Pârjol – motan cu blana de un
cenușiu-închis
REGINE

(pisici care se pregătesc să nască sau îngrijesc pui)
Pasăre de Zăpadă – pisică albă

BĂT R Â N I

Inimă de Cedru – motan cenușiu-întunecat
Mac Înalt – pisică tărcată maronie, cu picioare
lungi

clanul vân t ului
LIDER

Stea de Mustață – motan tărcat, maroniu

S E CU N D

Picior de Cenușă – pisică cenușie, cu fața lată

P I SI CĂ-V R A CI Zbor de Vindereu – motan cenușiu, cu blana
moale și cu pete albe
R Ă Z B O I N I CI

Ureche Sfâșiată – motan tărcat
Pană de Cioară – motan cenușiu-întunecat
Mustaţă de Bufniță – motan maroniu-deschis
Coadă Albă – pisică mică, albă
Blană de Adiere – motan cu blana închisă la
culoare și ochii de ambră
Coadă de Iarbă-Neagră – pisică maronie, cu
blana pestriță
Nor de Noapte – pisică neagră
Blană de Nevăstuică – motan roșcat, cu labe
albe

Coadă de Orz – pisică cenușie cu alb, cu ochii
albaștri
Salt de Iepure – motan cu blana maroniu cu alb
Picior de Tăciune – motan cenușiu, cu labele
închise la culoare
Mustață de Rogoz – pisică vărgată în nuanțe de
maroniu
Coadă de Frunză – motan vărgat, cu blana de
un roșcat-închis
BĂT R Â N I

Floarea Zorilor – regină foarte bătrână, bălțată
Picior Palmat – motan cenușiu-închis

clanul r âului
LIDER

Stea de Ceață – pisică cenușie, cu ochii albaștri

P I SI CĂ-V R A CI Aripă de Molie – pisică frumoasă, cu blana aurie
tărcată și ochii de chihlimbar
Ucenic, Strălucire în Salcie
R Ă Z B O I N I CI

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, cenușiuîntunecat
Ploaie Furtunoasă – motan cenușiu, cu pete
Ceață Fumurie – pisică tărcată, de culoare
cenușie
Inimă de Vidră – pisică maronie, cu blana închisă
la culoare
Ucenic, Labă de Strănut
Bot de Nalbă – motan cu blana maronie, deschisă la culoare
Blană de Petală – pisică albă cu cenușiu

REGINE

(pisici care se pregătesc să nască sau îngrijesc pui)
Ceață Cenușie – pisică tărcată, cu blana cenușie
Aripă de Gheață – pisică frumoasă, cu ochii
albaștri

BĂT R Â N I

Picior Greu – motan greoi, tărcat
Coadă de Rândunică – pisică tărcată, cu blana
închisă la culoare
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Copacii foșneau, ramurile parcă șușotind între ele
deasupra pământului lipsit de viață din pădure. Ceața
învăluia trunchiurile netede, palide ca niște oase prelungi,
și se învolbura prin pădurea întunecată. Deasupra coroanelor copacilor, cerul se întindea rece și lipsit de stele. Cu
toate că luna nu se vedea, o lumină stranie strălucea printre copaci.
Ropotul tunător al unor labe a răsunat pe pământul sterp. Cei doi războinici s-au înălțat pe picioarele din
spate și s-au năpustit unul asupra celuilalt, opintindu-se și
răsucindu-se ca niște fantome în întuneric. Unul era cafeniu, celălalt, negru. Vântul zguduia copacii în timp ce motanul cafeniu, mișcându-și rapid umerii lați, a țintit o lovitură
cruntă asupra adversarului. Motanul negru s-a ferit fără să-și
ia privirea de la rivalul său, cu ochii mijiți de concentrare.
R ăzboinicul maroniu a aterizat cu un bufnet în
urma loviturii ratate și, nereușind să se întoarcă la timp, a
simțit o mușcătură dureroasă. Șuierând, s-a înălțat din nou,
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răsucindu-se pe labele din spate, și s-a năpustit asupra motanului negru, loviturile sale căzând ca niște pietre pe umerii
acestuia.
Motanul s-a prăbușit sub greutatea loviturilor. A căzut
la pământ, răsuflând chinuit. Războinicul cafeniu i-a brăzdat blana cu ghearele ascuțite precum spinii, iar nasul i-a fremătat la mirosul sângelui roșu și sărat care gâlgâia din rană.
Rapid ca un șarpe, motanul negru a alunecat din strânsoarea rivalului său, atacând neîncetat cu labele din față, când
într-o parte, când în alta, până când războinicul maroniu a tresărit, dând un pic în spate. În timpul acelei tresăriri – un singur moment de neatenție –, motanul negru a sărit asupra lui
și și-a înfipt adânc dinții în piciorul din față al războinicului.
Cu un urlet, acesta s-a scuturat, desprinzându-se din
strânsoare și aruncându-i o privire plină de furie. Preț de o
clipă, cele două pisici s-au fixat cu privirile. Apoi motanul
negru s-a lăsat la pământ și s-a răsucit, ajungând sub burta
albă ca zăpada a războinicului cafeniu. Dar războinicul s-a
năpustit asupra sa înainte să se poată feri, agățându-i blana
cu ghearele lungi și curbate și țintuindu-l la pământ.
— Te miști prea încet! a mârâit războinicul cafeniu.
Simțindu-se prins de colții adversarului, motanul negru a început să se zvârcolească între fălcile acestuia.
Strânsoarea devenea tot mai puternică și în ochii războinicului se citea acum spaima.
— Ajunge!
Din umbră a apărut un motan cu blana vărgată întunecată, vălurind ceața cu labele sale puternice.
Celelalte două pisici au înlemnit pentru o secundă, iar
apoi s-au despărțit. Războinicul maroniu s-a așezat, ținând
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ridicată una dintre labele din față, ca și când l-ar fi durut.
Motanul negru s-a ridicat anevoios și și-a scuturat blana,
împrăștiind picături de sânge pe pământ.
— Ai avut niște mișcări bune, Șoim de Zăpadă, a dat
din cap motanul vărgat către războinicul cu umerii lați; apoi
și-a mutat privirea spre motanul negru. Ești din ce în ce mai
bun, Blană de Adiere, dar va trebui să fii și mai rapid de atât,
dacă vrei să învingi războinici mai puternici! Câtă vreme ești
mai ușor decât oponentul tău, apelează la iuțime și folosește
propria-i greutate împotriva sa.
Blană de Adiere și-a plecat capul.
— Am să mă antrenez și mai mult, Stea de Tigru.
Un al patrulea motan a apărut din umbre. Dungile
argintii de pe blana sa străluceau în timp ce l-a ocolit pe Stea
de Tigru.
— Șoim de Zăpadă poate învinge orice războinic,
a tors nou-venitul, cu voce mieroasă. Puține sunt pisicile
înzestrate cu asemenea pricepere și forță.
Stea de Tigru și-a dezvelit colții:
— Taci din gură, Dungă Neagră! Șoim de Zăpadă își
cunoaște foarte bine propria valoare.
— Eu voiam doar..., a început Dungă Neagră, nedumerit, dar Stea de Tigru l-a întrerupt din nou.
— În plus, este întotdeauna loc de îmbunătățiri!
Altă pisică a ieșit de după un copac, blana sa brună
părând zdrențăroasă pe fundalul cenușiu și neted al scoarței,
și a mormăit:
— Șoim de Zăpadă se bazează prea mult pe forța lui.
Blană de Adiere, prea mult pe iuțime. Împreună ar forma un
războinic grozav. Separat, însă, sunt vulnerabili.
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— Stea Căzătoare! Șoim de Zăpadă l-a întâmpinat cu
colții dezveliți pe motanul cu blana neîngrijită. Crezi c-o să
primim sfaturi de la războinicul care nu a reușit să-l reducă
la tăcere pe Pană de Gaiță?
Stea Căzătoare a zvâcnit din vârful cozii.
— Nu m-am așteptat ca spiritele din Clanul Stelelor
să lupte cu atâta îndârjire pentru a-l salva.
— Să nu-ți subestimezi niciodată inamicul, i-a răspuns Șoim de Zăpadă, întinzându-și laba și tresărind de
durere.
Blană de Adiere își lingea zgârieturile adânci de pe
coaste, limba înroșindu-i-se de propriul sânge.
— Trebuie să fim pregătiți, a mârâit Stea de Tigru.
Nu e de ajuns să putem învinge câte un inamic, pe rând.
Trebuie să ne antrenăm până când vom putea doborî o
patrulă întreagă cu o singură labă.
Blană de Adiere l-a privit cu ochii scânteietori:
— Eu deja îi pot învinge pe Salt de Iepure și pe Coadă
de Frunză la antrenamente.
Privirea lui Stea de Tigru s-a întunecat.
— Antrenamentul e ceva, lupta e altceva! Războinicii
luptă mai îndârjit când în joc e chiar viața lor.
— Pot lupta și eu mai îndârjit, i-a răspuns Blană de
Adiere, înfigându-și ghearele în pământ.
— Ai mai multe motive să o faci decât alte pisici, a
încuviințat Stea de Tigru.
În gâtlejul lui Blană de Adiere se ridica un mârâit
furios.
— Ai fost nedreptățit, a continuat blând Stea de Tigru.
— Se pare că doar voi v-ați dat seama de lucrul ăsta.
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