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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 ISICI -VRACI Iaz de Frunză – pisică tărcată, maroniu-deschis, 
cu ochii de chihlimbar
Pană de Gaiță – motan tărcat, cu blana cenușie și 
ochii albaștri
Inimă de Arin – motan cu ochii de chihlimbar, cu 
blana de un roșcat-închis și vârful cozii alb

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 
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
Inimă de Crin  – pisică cenușie tărcată, cu pete albe 
și cu ochii albaștri
Dungă de Bondar – motan cu blana de un 
gri-palid și dungi negre
Iaz de Iederă – pisică alb-argintie, cu ochii albaștri
Ucenică – Labă de Ramură

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

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
Bot de Rouă – motan gri-alb, cu ochii de ambră

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
Umbră de Frunză – pisică frumoasă, cu blana 
pestriță
Cântec de Ciocârlie – motan cu blana neagră

Blană de Miere – pisică albă, cu pete galbene

Blană de Scânteie – pisică tărcată, cu blana 
roșcată și ochii de smarald

UCENICI (pisici tinere, mai mari de șase luni, în pregătire pen-
tru a deveni războinici)
Labă de Ramură – pisică cenușie, cu ochii verzi



REGINE (pisici care așteaptă să nască sau îngrijesc pui)

Margareta – pisică bej, cu blana lungă; venită de la 
așezarea cailor
Cădere de Floare – pisică tărcată, cu pete de 
forma unor flori albe prin blană

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
(Refugiați care trăiesc 

alături de Clanul Tunetului)

L IDER Stea de Scoruș – motan cu blana roșcată

SECUND Inimă de Tigru – motan cu blana maronie și cu 
ochii de chihlimbar

RĂZBOIN ICI Blană Roșcată – pisică pestriță, cu ochii verzi

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

SECUND Salt de Iepure – motan cu blana maronie 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 – pisică cenușie
Coadă de Frunză – motan vărgat, cu blana închisă 
la culoare și cu ochii verzi
Picior de Tăciune – motan cenușiu, cu labele 
închise la culoare



Blană de Adiere – motan cu blana neagră și ochii 
de ambră
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
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 ISICI -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 tărcat, de un cenușiu-
deschis
Blană de Amurg – pisică maronie, cu blana tărcată 
și cu o ureche sfâșiată
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, cu blana 
alb-maronie
Lumină de Păstaie – motan cu blana gri-albă

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
Aripă de Gheață – pisică albă frumoasă, cu ochii 
albaștri

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

Inimă de Lac – pisică frumoasă, cu blana cenușie

BĂTRÂNI Blană de Mușchi – pisică tărcată, cu ochii albaștri

Vagabon z i
(„Frăția“ lui Coadă Întunecată)

L IDER Coadă Întunecată – motan puternic, cu blana 
albă și pete negre în jurul ochilor; are coada neagră și 
ochii albaștri

P ISICĂ -VRACI Strălucire pe Mlaștină – motan maroniu, cu 
pete albe

FRĂȚ I A Ploaie – motan cu blana lungă, cenușie, și cu un sin-
gur ochi, de culoare verde
Corb – pisică neagră, cu blana lungă

Gândac – motan cu blana gri-argintie

Urzică – motan tărcat maroniu, cu blana lungă, 
țepoasă
Coadă de Ac – pisică gri-argintie, suplă, cu piep-
tul alb
Mustață Lucioasă – pisică gălbuie, cu ochii verzi



Gheară de Ienupăr – motan negru, suplu, cu 
ochii verzi și coada subțire
Blană de Spin – motan maroniu-închis, cu un 
smoc de blană ciufulită pe cap
Frunză de Coada-Șoricelului – pisică roșcată, 
cu ochii gălbui
Lovitură de Piatră – motan cu blana alb-tărcată

Blană de Zori – pisică frumoasă, cu blana bej

Bot de Albină – pisică albă, bine făcută, cu urechi 
negre
Blană de Pârjol – motan cu blana de un 
cenușiu-închis și cu o ureche sfâșiată
Inimă de Coacăză – pisică frumoasă, cu blana alb 
cu negru
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

Scoarță de Mesteacăn – motan cu blana de 
culoare bej
Ochi de Leu – pisică gălbuie, cu ochii de ambră

Blană de Ardezie – motan cu blana cenușie, lucioasă

Inimă de Iarbă – pisică tărcată, cu blana maronie, 
deschisă la culoare
Bot de Pin – pisică frumoasă, neagră

Labă de Viorea – pisică albă cu pete negre și cu 
ochii galbeni

REGINE Pasăre de Zăpadă – pisică albă, suplă, cu ochii 
verzi

BĂTRÂNI Blană de Stejar – motan mic, maroniu

Cicatrice de Șoarece – motan maroniu, cu blana 
închisă la culoare
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P R O L O G

Soarele răsărea în depărtare, revărsându-și razele aurii 
peste văiuga plină de iarbă bogată în care se afla Inimă de 
Arin. Amețit de lumina orbitoare, motanul a clipit des și a 
privit împrejur, încercând să înțeleagă unde se află. Nu-și 
amintea să mai fi ajuns vreodată în valea aceea, iar teama a 
pus stăpânire pe el la gândul că se îndepărtase de teritoriul 
Clanului Tunetului fără să-și dea seama.

Pe fundul văiugii se afla un iaz micuț ale cărui unde 
sclipeau în lumina soarelui. Pe marginea apei creșteau câteva 
tufe, ici și colo, iar când Inimă de Arin s-a uitat mai atent, a 
observat un grup de pisici – se adunaseră la adăpostul ramu-
rilor. O pisică micuță, vărgată cu gri-argintiu, zăcea întinsă 
în mijlocul lor. Motanul avea senzația c-o mai văzuse undeva, 
dar celelalte pisici nu-i erau cunoscute.

După ce a ezitat o clipă, Inimă de Arin a început să 
coboare panta spre centrul văiugii.

— Salutare! a strigat el în timp ce se apropia de grupul 
de pisici. Știți cumva unde...
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Glasul i s-a stins când și-a dat seama că niciuna dintre 
pisici nu reacționa – de parcă nu l-ar fi văzut și nu l-ar fi auzit. 
O scânteie de entuziasm i-a încălzit inima.

Trebuie să fie o viziune! Oare sunt pisicile din Clanul Cerului? Dar 

nu le prea recunosc...

Nerăbdător să afle despre ce era viziunea, Inimă de 
Arin s-a apropiat și mai mult de pâlcul de tufe, observând că 
pașii lui nu clinteau nici măcar un fir de iarbă.

Pe măsură ce înainta, a văzut că pisica gri-argintie văr-
gată avea o tăietură lungă pe pântec. Carnea din jurul ei era 
umflată, iar din rană curgea puroi. Pisica era teribil de slabă, 
cu blana lipsită de strălucire, ternă; de abia mai răsufla, iar 
ochii îi sclipeau nefiresc, din cauza febrei. Vraciul a avut din 
nou senzația c-o știe, c-ar fi trebuit s-o recunoască.

Dacă aș putea s-o ajut..., s-a gândit Inimă de Arin. 
Hasmațuchi sau gălbenele pentru infecție, niște frunze de limba-mielului 

ca să-i scadă puțin febra...

Dar era neputincios când avea viziuni, nu reușea să 
comunice cu pisicile pe care le vedea sau să găsească ierburi 
vindecătoare. N-a putut decât să privească, în timp ce unul 
dintre tovarășii pisicii vărgate a înmuiat o bucată de mușchi 
în iaz și i-a dus-o la bot, ca să bea.

— Putem să te ajutăm cu ceva? a întrebat-o una din-
tre pisici.

Lipsită de vlagă, pisica argintie a clătinat încet din cap.
— Poate cu niște păpădie sau limba-mielului, a mur-

murat. Dar nu știu unde ați putea să le găsiți aici. Cred că atât 
mi-a fost dat să trăiesc. Infecția e prea puternică... Nimeni nu 
mă mai poate ajuta acum...
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A închis ochii. Una dintre pisici s-a aplecat și a lins-o cu 
blândețe pe urechi.

Inimă de Arin a crezut că pisica vărgată murise, dar 
după o clipă s-a trezit din nou.

— Aș vrea să vă pot proteja pe toți, a mieunat ea, gla-
sul tremurându-i de vinovăție. Suntem atât de departe de defi-
leu... și nu am reușit să găsim căminul dorit de Clanul Stelelor.

Brusc, a tresărit, privind peste capetele camarazilor ei.
— Dorință de Pistrui! Ne-ai găsit, în sfârșit?
Celelalte pisici s-au întors în direcția în care privea pisica, 

dar ochii li s-au întunecat de dezamăgire: nu era nimeni acolo. 
Inimă de Arin a înțeles că avea halucinații din cauza febrei. 
Pisica ce o linsese pe urechi i-a spus cu blândețe:

— Nu e aici. Știi că n-am mai găsit-o pe Dorință de 
Pistrui după ce am fost alungați din defileu. Mă tem că a murit.

O altă pisică a clătinat din cap.
— Am căutat-o pretutindeni.
Inimă de Arin și-a dat seama că cea care era pe moarte 

era, probabil, pisica lor vraci. L-a copleșit mila: toți camara-
zii ei erau atât de slăbănogi și de neîngrijiți, își căutaseră din 
răsputeri un teritoriu nou.

Au trecut prin atâtea greutăți! s-a gândit el. Iar dacă vor 
rămâne fără pisică-vraci, le va fi și mai greu.

Numele pisicii îi stătea pe limbă și, dintr-odată, i s-a 
părut extraordinar de important să și-l amintească. Dar 
atenția i-a fost distrasă de pisica argintie vărgată, care a gemut, 
încercând să se ridice în capul oaselor. A făcut ochii mari, pri-
vind spre un punct îndepărtat. Inimă de Arin ar fi vrut să se 
întoarcă să vadă ce zărise, dar nu-și putea dezlipi privirea de 
pe chipul ei.
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— Vin să mă întâmpine..., a șoptit ea, destinzându-se.
Apoi s-a ridicat anevoie: picioarele îi tremurau și coada 

îi tresălta ușor.
— Trebuie să căutați cărarea sângerie de pe cer! 

Urmați cărarea sângerie! a spus ea cu glas răgușit.
Efortul de a vorbi a secătuit-o și de ultimul strop de 

putere. S-a prăbușit înapoi în iarbă, închizând ochii și respi-
rând tot mai rar. În cele din urmă, a rămas nemișcată.

— Cântec cu Ecou!
Pisicile din jurul ei și-au lăsat capetele pe spate și au 

început să miaune îndurerate spre cer:
— Cântec cu Ecou!
Cântec cu Ecou! Lui Inimă de Arin i-au fost confirmate 

bănuielile. Nu-i de mirare că-mi pare cunoscută, am mai văzut-o într-o 

viziune! Chiar știam cum o cheamă... Mi-a vorbit Furtună de Nisip des-

pre ea. E pisica-vraci a Clanului Cerului... Ceea ce înseamnă că pisicile 

astea sunt tot ce a mai rămas din Clanul Cerului.

Viziunea începuse să se risipească, transformându-se 
într-o ceață cenușie, care se învolbura în jurul lui, iar pe 
măsură ce pisicile îndurerate dispăreau, Inimă de Arin era 
tot mai convins că cei din Clanul Cerului aveau nevoie dis-
perată de ajutor – mai mult decât oricând, căci acum rămă-
seseră fără pisică-vraci.

Inimă de Arin a deschis ochii și a zărit lumina palidă a 
zorilor strecurându-se printre ferigile care acopereau intra-
rea în vizuina ucenicilor. A rămas nemișcat preț de o clipă. 
Viziunea îl convinsese nu numai că cei din clanul lui trebuiau 

să ajute pisicile din Clanul Cerului, dar și că acestea aveau, 
fără îndoială, legătură cu profeția.
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E timpul să acționăm, și-a spus Inimă de Arin, ridi-
cându-se în picioare și scuturându-și bucățile de mușchi și 
de ferigă din blană. Am să vorbesc cu Stea de Mărăcine despre asta cât 
mai curând. Dar mă tem că nu vom putea sta de vorbă decât după bătălia 
din dimineața asta...



22

C A P I T O L U L  1

Pisicile din toate cele patru clanuri erau adunate la 
hotarul Clanului Umbrelor. Labă de Ramură auzea pretu-
tindeni în jurul ei foșnetul slab al labelor prin iarbă și simțea 
mirosurile amestecate.

— Atât de mulți războinici! a șoptit ea. Toate clanu-
rile laolaltă...

Pisicile din Clanul Tunetului erau adunate în jurul 
ucenicei, ochii scânteietori și blănile zbârlite demonstrând că 
erau pregătite de luptă. Labă de Ramură și-a plimbat privi-
rea pe deasupra lor: liderul clanului, Stea de Mărăcine, stătea 
alături de Zbor de Veveriță, secundul lui; lui Flacără de Leu 
i se încordau mușchii sub blana aurie vărgată; Coadă de Nor 
ședea împreună cu perechea sa, Inimă Luminoasă, și cu fiica 
lor, Aripă Albă; Cântec de Ciocârlie și surorile lui, Umbră de 
Frunză și Blană de Miere, așteptau mândri să lupte în prima 
lor bătălie în calitate de războinici, gata să-și apere clanul.

Labă de Ramură s-a lipit de Iaz de Iederă, flexându-și 
ghearele, neliniștită. Cerul era tot mai luminos, însă umbrele 




