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CL A NU R I

clanu l  t une tu lu i
L IDER Stea de Mărăcine – motan tărcat, maroniu-întu-

necat, cu ochii de chihlimbar

SECUND Zbor de Veveriță – pisică frumoasă, cu blana de 
un roșcat-închis, cu ochii verzi

P ISICĂ -VRACI Iaz de Frunză – pisică tărcată, maroniu-deschis, 
cu ochii de chihlimbar
Pană de Gaiță – motan tărcat, cu blana cenușie și 
ochii albaștri
Ucenic, Labă de Arin

RĂZBOIN ICI (motani și pisici fără pui)

Coadă de Nor – motan alb, cu blana lungă și cu 
ochii albaștri
Inimă Luminoasă – pisică albă, cu pete roșcate

Blană de Ferigă – motan tărcat, cu blana 
maroniu-aurie
Gheară de Spin – motan tărcat, auriu-închis

Aripă Albă – pisică albă, cu ochii verzi

Cădere de Mesteacăn – motan tărcat, 
maroniu-deschis
Bot de Coacăză – motan crem, cu blana lungă și 
cu coadă scurtă
Mustață de Șoarece – motan cenușiu cu alb

Mac de Zăpadă – pisică tărcată cu alb și 
maroniu-deschis
Inimă de Fum – pisică tărcată, cenușie

Flacără de Leu – motan tărcat auriu, cu ochii de 
chihlimbar



Petală de Trandafir – pisică bej-închis

Lumină de Măceș – pisică frumoasă, cu blana de 
un maroniu-închis
Cădere de Floare – pisică pestriță, cu blana 
maronie 
Dungă de Bondar – motan cu blana de un gri-pal 
și dungi negre
Iaz de Iederă – pisică alb-argintie, cu ochii albaștri

Aripă de Turturea – pisică gri-deschis, cu ochii 
verzi
Cădere de Cireș – pisică roșcată, cu ochii de ambră
Ucenică, Labă de Scânteie

Mustață de Cârtiță – motan bej-maroniu, cu 
ochii de ambră
Tufiș de Zăpadă – motan alb, cu blana foarte 
pufoasă
Nor de Furtună – motan tărcat, cu blana cenușie

Lună de Ambră – pisică roșcată, cu blana deschisă 
la culoare
Petic de Laur – pisică frumoasă, cu blana neagră

Cântec de Frunză – motan tărcat, cu blana 
bej-gălbuie
Dungă de Măcriș – pisică maronie, cu blana 
închisă la culoare

UCENICI (pisici tinere, mai mari de șase luni, în pregătire pen-
tru a deveni războinici)
Labă de Scânteie – pisică tărcată, cu blana 
roșcată și ochii de smarald
Labă de Arin – motan cu ochii de chihlimbar, cu 
blana de un roșcat-închis și vârful cozii alb 

REGINE (pisici care așteaptă să nască sau îngrijesc pui)

Margareta – pisică bej, cu blana lungă; venită de la 
așezarea cailor



Inimă de Crin – pisică cenușie tărcată, cu pete albe 
și cu ochii albaștri 

BĂTRÂNI (foști războinici sau regine, acum retrași)

Drăguțul – motan dolofan, cu blana tărcată, maro-
nie și botul argintiu
Dungă Cenușie – motan cenușiu, cu blana lungă

Millie – pisică tărcată, argintie, cu ochii albaștri; 
fostă pisică de casă

clanu l  umbre lor
L IDER Stea de Scoruș – motan cu blana roșcată

SECUND Corb de Zăpadă – motan cu blana neagră cu alb

P ISICĂ -VRACI Nouraș – motan tărcat, foarte mic

RĂZBOIN ICI Blană Roșcată – pisică pestriță, cu ochii verzi

Inimă de Tigru – motan cu blana maronie și cu 
ochii de chihlimbar
Aripă de Piatră – motan cu blana albă și ochii 
albaștri
Blană de Spin – motan maroniu-închis, cu un 
smoc de blană ciufulită pe cap
Coadă de Viespe – pisică tărcată, cu blana gălbuie 
și ochii verzi
Blană de Zori – pisică frumoasă, cu blana bej

Pasăre de Zăpadă – pisică albă, cu ochii verzi

Blană de Pârjol – motan cu blana de un 
cenușiu-închis
Inimă de Coacăză – pisică frumoasă, cu blana 
alb-neagră
Picior de Trifoi – pisică tărcată, cu blana cenușie

Coadă de Undă – motan alb

Coadă de Vrabie – motan bine făcut, cu blana 
tărcată



Nor de Ceață – pisică cenușie, cu blana ciufulită

Frunză de Coada-Șoricelului – pisică roșcată, 
cu ochii gălbui
Lovitură de Piatră – motan cu blana alb-tărcată

Coadă de Ac – pisică gri-argintie, suplă, cu piep-
tul alb
Bot de Albină – pisică albă, bine făcută, cu urechi 
negre
Mustață Lucioasă – pisică gălbuie, cu ochii verzi

Gheară de Ienupăr – motan negru, suplu, 
cu ochii verzi și coada subțire

REGINE Bot de Pin – pisică frumoasă, neagră

Inimă de Iarbă – pisică tărcată, cu blana maronie,  
deschisă la culoare 

BĂTRÂNI Blană de Stejar – motan mic, maroniu

Blană de Cârcel – pisică tărcată, maronie, 
cu blana lungă 
Cicatrice de Șoarece – motan maroniu, cu blana 
închisă la culoare

clanu l  vân tu lu i
L IDER Stea de Mustață – motan tărcat, maroniu

SECUND Salt de Iepure – motan cu blana maroniu cu alb

P ISICĂ -VRACI Zbor de Vindereu – motan cenușiu, cu blana 
moale și cu pete albe

RĂZBOIN ICI Nor de Noapte – pisică neagră

Coadă de Orz – pisică cenușie cu alb, cu ochii 
albaștri
Pană de Cioară – motan cenușiu-întunecat
Ucenică, Labă de Ferigă

Coadă de Frunză – motan vărgat, cu blana de un 
roșcat-închis și ochii verzi



Picior de Tăciune – motan cenușiu, cu labele 
închise la culoare
Blană de Adiere – motan cu blana închisă la 
culoare și ochii de ambră
Blană de Grozamă – pisică frumoasă, cu blana 
alb-cenușie
Mustață de Rogoz – pisică vărgată în nuanțe de 
maroniu
Picior Ușor – motan negru, cu o pată albă pe piept

Gheară de Ovăz – motan tărcat, cu blana maronie

Blană de Pană – pisică cenușie, cu blana tărcată

Aripă de Ciocârlie – pisică vărgată, cu blana 
maroniu-deschis

REGINE Coadă de Iarbă-Neagră – pisică maronie, 
cu blana pestriță și cu ochii albaștri

BĂTRÂNI Coadă Albă – pisică mică, albă

clanu l  râu lu i
L IDER Stea de Ceață – pisică cenușie, cu ochii albaștri

SECUND Mustață de Stuf – motan suplu, cu blana neagră

P ISICĂ -VRACI Aripă de Molie – pisică frumoasă, cu blana aurie, 
tărcată și cu ochii de chihlimbar
Strălucire în Salcie – pisică vărgată, cu blana 
cenușie

RĂZBOIN ICI Blană de Mentă – motan cenușiu-deschis, tărcat

Coadă de Crăiete – pisică cenușie, cu blana 
închisă la culoare
Bot de Nalbă – motan cu blana maro-deschis

Blană de Petală – pisică albă cu cenușiu

Mustață de Cărăbuș – motan tărcat, 
alb-maroniu



Aripă de Bâtlan – motan cenușiu-închis cu negru

Blană Strălucitoare – pisică frumoasă, 
cu blana argintie
Coadă de Șopârlă – motan cu blana maronie

Blană de Ferigă – pisică tărcată

Gheară de Gaiță – motan cu blana cenușie

Bot de Bufniță – motan tărcat, cu blana maronie

Bot de Vulpe – motan cu blana tărcată, 
roșcat-cafenie
Blană de Umbră – pisică maronie, cu blană tăr-
cată și închisă la culoare

REGINE (pisici care se pregătesc să nască sau îngrijesc pui)

Inimă de Lac – pisică frumoasă, cu blana cenușie

Aripă de Gheață – pisică albă frumoasă, cu ochii 
albaștri

BĂTRÂNI Blană de Mușchi – pisică tărcată, cu ochii albaștri
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P R O L O G

Razele soarelui se răsfrângeau prin frunzișul de dea-
supra lui Cântec cu Ecou și străpungeau umbrele pădurii, 
pictând pământul cu sclipiri aurii. Pisica se desfăta în lumina 
care-i dezmierda spatele. A fluturat din coadă, fericită, când 
o adiere călduță a făcut frunzele să foșnească. În văzduh 
ciripeau păsările, iar ea s-a lins iute pe bot – îi era tare poftă. 
A hotărât să vâneze înainte de a apune soarele.

S-a oprit, descumpănită.
Înainte de a apune soarele?
Nu apusese deja astăzi? Și ea nu se afla la adăpostul 

tufei de ienupăr sub care-și făcuse culcușul solitar, biciuită 
de ploaie?

Ba da! Adormise în răpăitul ploii, întrebându-se unde 
se adăposteau camarazii ei risipiți prin pădure, în timp ce 
furtuna se dezlănțuia, tot mai furioasă.

E un vis!
Cu toate acestea, părea nespus de real, nu putea fi un 

simplu vis. O viziune? A fost copleșită de bucurie. Trecuse atât 
de mult timp de când avusese ultima viziune! Începuse să 
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creadă că străbunii din Clanul Stelelor uitaseră de Clanul 
Cerului, la fel cum uitaseră și celelalte clanuri de ei, cu atâ-
tea luni în urmă.

Undeva în fața ei, se auzea foșnetul unei blăni prin 
tufișuri. A distins niște pași – cineva venea tiptil spre ea. 
Pericol? Cântec cu Ecou a înmărmurit, căci frica i-a încleștat 
pântecul, asemenea unei gheare nemiloase. Nu, a încercat ea 
să se liniștească. E o viziune. Aici sunt în siguranță. Însă a rămas 
nemișcată. Aștepta, cu labele furnicându-i de nerăbdare.

Un motan cu umerii vânjoși s-a strecurat printre ferigi 
și s-a oprit la câteva lungimi de coadă în fața ei. În blana lui 
sclipeau stele, iar ochii albaștri îi scânteiau ca cerul într-o 
noapte senină.

— Cine ești?
Cântec cu Ecou avea senzația stranie că-l cunoștea, 

blana lui cenușie și deasă îi era familiară. Motanul a clipit 
ușor spre ea, ca și când ar fi fost prieteni vechi. Îl văzuse mai 
demult, într-o viziune!

— Primiți cu sufletul deschis ceea ce veți găsi la adă-
postul umbrelor, căci doar așa se va însenina cerul, a mur-
murat el.

— Ce umbre? Despre ce vorbești?
Motanul o privea fără să scoată un cuvânt.
— Și cum adică să se însenineze cerul?
Era tot mai frustrată. Motanul acela îi mai adusese pe 

vremuri o profeție: Ce va rămâne când se va stinge și ultima scăpărare a 
focului? O derutase. De ce nu  spunea niciodată clar ce era de zis?

— Explică-mi!
Încerca, oare, să-i dea un indiciu despre ceea ce se 

întâmplase cu pisicile din clanul ei? Tovarășii pe care îi știa 
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de-o viață se risipiseră când fuseseră atacați de vagabonzi și 
izgoniți din defileu. Nici măcar nu știa dacă mai trăia vreu-
nul dintre camarazii ei.

Motanul cenușiu și-a ridicat privirea spre coroanele 
stejarilor. În momentul acela, s-a stârnit o rafală de vânt 
care a zguduit ramurile. Și-a ridicat și ea privirea. Urmărea 
un vălătuc de frunze care cădeau ușor spre pământ. Ca 
într-un dans, frunzele s-au rotit între ei câteva clipe înainte 
să ajungă jos.

Cântec cu Ecou a privit frunzele cu atenție și a clipit 
des, surprinsă. Nu erau de stejar. Erau mai mari și nu aveau 
marginile rotunjite. Aveau câte cinci vârfuri și semănau mai 
mult cu frunzele de arțar decât cu cele de stejar.

— Acum sunteți risipiți precum frunzele suflate de 
vânt, a auzit în gând glasul motanului.

Străinul a întins o labă și a adunat frunzele căzute, alcă-
tuind o grămăjoară în fața lui. Acum cădea încă o frunză cu 
cinci vârfuri, mai mare decât restul. Plutea spre el, zbătându-se 
ca o molie în zbor. Cu o singură mișcare agilă, el s-a întins și a 
agățat-o din aer, apoi a așezat-o în vârful grămăjoarei.

— Privește!
Cântec cu Ecou s-a aplecat în față, simțindu-și blana 

înfiorată de nerăbdare. Ce semnificație aveau frunzele? De 
ce erau de arțar, și nu de stejar? În timp ce le privea, strădu-
indu-se din răsputeri să le găsească înțelesul, acestea au înce-
put să pălească.

— Nu!
Viziunea era tot mai slabă, iar în jurul ei se lăsa întu-

nericul. Nu trebuia să dispară. Încă nu înțelesese ce însemna!
— Explică-mi, mai spune-mi ceva!
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A trezit-o propriul miorlăit deznădăjduit, iar pisica a 
ridicat iute capul.

Era întuneric. Cântec cu Ecou era cumplit de deza-
măgită. Se trezise în culcușul ei improvizat, iar ploaia răpăia 
în continuare pe frunzele de ienupăr, deasupra ei. Apa rece 
picura printre frunze și îi uda blana. Înfiorându-se, a închis 
ochii și a încercat să-și amintească fiecare detaliu al viziunii. 
Inima îi bătea nebunește, gata-gata să-i spargă pieptul. Ce 
încercase Clanul Stelelor să-i spună? Trebuie să înțeleg!

Dacă reușea să deslușească înțelesul viziunii, poate 
c-avea să-și găsească, în sfârșit, drumul spre casă.




