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C L A N U R I

c l anu l  t une t u l u i
L IDER Stea de Foc – motan roșcat cu blana ca flacăra

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

P IS ICĂ -V RACI Iaz de Frunză – pisică tărcată maroniu-deschis, 
cu ochi de chihlimbar
Ucenic, Labă de Gaiță

RĂZBOIN IC I (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 cu blana de un roșcat 
palid
Ucenic, Labă de Miere

Coadă de Nor – motan alb, cu blana lungă
Ucenic, Labă Fumurie

Blană de Ferigă – motan tărcat auriu
Ucenic, Labă de Laur

Coadă de Măcriș – pisică pătată cu alb, cu ochi 
de chihlimbar

Gheară de Spin – motan tărcat auriu-închis
Ucenic, Labă de Mac

Inimă Luminoasă – pisică albă, cu pete roșcate

Blană de Cenușă – motan cenușiu palid 
(cu pete întunecate), cu ochi albaștri
Ucenic, Labă de Leu



Picior de Păianjen –motan negru cu picioare 
lungi, cu burta maronie și ochi de chihlimbar

Pârâu în Care Înoată Pești Micuți 
(Pârâu) – pisică tărcată maronie, din Tribul 
Apei Învolburate
Blană de Furtună – motan cenușiu-închis cu 
ochi de chihlimbar, venit din Clanul Râului
Aripă Albă – pisică albă cu ochi verzi
Ucenic, Labă de Gheață

Cădere de Mesteacăn – motan tărcat maro-
niu deschis
Dungă Cenușie – motan cenușiu, cu blana 
lungă
Millie – pisică tărcată argintie, cu ochi albaștri, 
fostă pisică de casă
Bot de Coacăză – motan crem

Coadă de Alună – pisică mică, cenușiu cu alb

Mustață de Șoarece – motan cenușiu cu alb

UCEN IC I (mai mari de șase luni, în pregătire pentru a deveni 
războinici)
Labă Fumurie – pisică tărcată cenușie

Labă de Miere – pisică tărcată maroniu-deschis

Labă de Mac – pisică bălțată

Labă de Leu – motan tărcat auriu, cu ochi de 
chihlimbar
Labă de Laur – pisică neagră, cu ochi verzi

Labă de Gaiță – motan cenușiu tărcat, cu ochi 
albaștri
Labă de Vulpe – motan tânăr, cu blana roșcată

Labă de Gheață – pisică albă, cu ochi albaștri

REG INE (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, de la 
așezarea cailor

BĂTRÂN 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

c lanu l  umbre l o r
L IDER Stea Neagră – motan alb și mare, cu labe negre 

imense

SECUND Blană de Toamnă – pisică roșcată

P IS ICĂ -V RACI Nouraș – motan tărcat, foarte mic

RĂZBOIN IC I Blană de Stejar – motan mic maroniu

Gheară de Scoruș – motan roșcat
Coadă de Iederă – pisică tânără, cu blana 
bălțată
Picior de Fum – motan negru
Picior de Broască – motan maroniu-întunecat
Ucenic, Labă de Bufniță

REG INE (pisici care se pregătesc să nască sau îngrijesc pui)
Blană Roșcată – pisică pătată, cu ochi verzi
Pasăre de Zăpadă – pisică albă

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

c lanu l  vân t u l u i
L IDER Stea de Mustață – motan tărcat maroniu

SECUND Picior de Cenușă – pisică cenușie

P IS ICĂ -V RACI Față de Copac – motan maroniu cu coada scurtă
Ucenic, Labă de Vindereu

RĂZBOIN IC I Ureche Sfâșiată – motan tărcat
Ucenic, Labă de Iepure

Pană de Cioară – motan cenușiu-întunecat
Ucenic, Labă de Iarbă-Neagră



Mustaţă de Bufniță – motan maroniu-deschis 
Coadă Albă – pisică mică albă
Ucenic, Labă de Adiere

Nor de Noapte – pisică neagră
Blană de Nevăstuică – motan roșcat cu labe 
albe

REG INE (pisici care se pregătesc să nască sau îngrijesc pui)
Coadă de Orz – pisică cenușie cu alb, cu ochi 
albaștri

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

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

neobișnuite
SECUND Picior de Ceață – pisică cenușie, cu ochi albaștri

P IS ICĂ -V RACI Aripă de Molie – pisică pătată aurie
Ucenic, Labă de Salcie

RĂZBOIN IC I Gheară Neagră – motan negru fumuriu
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-întu-
necat

REG INE (pisici care se pregătesc să nască sau îngrijesc pui)
Floarea Dimineții – pisică cenușie

Ceață Cenușie – pisică tărcată cenușie

Aripă de Gheață – pisică însărcinată, cu ochi 
albaștri

BĂTRÂN I Picior Greu – motan greoi tărcat



Coadă de Rândunică – pisică tărcată, cu blana 
de culoare întu necată

A l t e  an ima l e
Drăguțul – motan tărcat bătrân, care locuiește 
în pădurile de lângă mare
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P R O L O G

— Hoți de pradă! Ăsta e teritoriul nostru!
Un motan cenușiu a scuipat vorbele acestea cu furie. 

Blana de pe gât i s-a zburlit și el și-a dezvelit colții într-un 
rânjet. A trecut cu privirea peste grupul de pisici ghemuite pe 
cărarea abruptă de sub el. Aveau ghearele scoase și ochii le erau 
strălucitori și înfometați. Una dintre ele avea un iepure în fălci.

— Teritoriul nostru și prada noastră.
Un motan gri-argintiu i-a aruncat o privire sfidătoare.
— Dacă este teritoriul vostru, de ce nu sunt însemne 

pentru graniță? Prada de aici aparține tuturor.
— Nu-i adevărat și tu o știi foarte bine!
O pisică neagră stătea aproape de umărul motanului 

cenușiu, dând nervoasă din coadă.
— Pleacă imediat! Apoi a adăugat în șoaptă: Pisc, nu 

ne putem lupta cu ei. Adu-ți aminte ce s-a întâmplat data 
trecută.

— Da, știu, Noapte! a răspuns motanul cenușiu. Dar 
ce altceva putem face?
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De pe partea cealaltă a lui Pisc, un motan maroniu 
imens s-a repezit în față și a scos un sâsâit furios.

— Un pas dacă mai faci, o să-ți rupem blana! a 
miorlăit el.

Pisc l-a atins pe umăr cu vârful cozii.
— Ușurel, Pinten, l-a avertizat el. Să ieșim din 

situația asta fără să ne rupem blănile, dacă putem.
Mai multe pisici au venit una după alta pe cărare, 

ajungând în spațiul îngust din spatele motanului argintiu.
— Povârniș! a strigat Pisc, un motan mic și tărcat. 

Întoar ce-te la peșteră cât de repede poți. Spune-le că s-au 
întors invadatorii.

— Dar...
Povârniș nu voia să-și lase prietenii, știind că erau 

deja în inferioritate numerică.
— Acum! a izbucnit Pisc.
Povârniș s-a întors și a fugit pe cărare.
Soarele apunea. Stâncile aruncau umbre lungi pe 

pământul aspru, roșu ca sângele. Vuietul vag al apei învol-
burate rupea tăcerea, iar din înaltul cerului s-a auzit țipătul 
unui șoim.

— Până aici ați ajuns, a mieunat Pisc. Acum vă 
întoarceți și găsiți alt loc de vânătoare.

— Și cine o să ne oblige? a mârâit motanul argintiu.
— Încercați să stați aici și o să vedeți, a sâsâit Pinten.
Patrula lui Pisc s-a apropiat de el, blocând drumul, dar 

intrușii au început să se împrăștie, urcându-se pe bolova-
nii dintr-o parte. Pisc s-a ghemuit, încordându-și mușchii. 
Ar fi luptat dacă ar fi fost nevoie, în ciuda experiențelor 
din trecut.
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— Stați!
Un motan tărcat maroniu a trecut printre pisi-

cile patrulei lui Pisc pentru a ajunge în fața invadatorilor. 
Deși blana de pe botul său era cenușie, semn de bătrânețe, 
mușchii îi erau zvelți și puternici și ținea capul sus.

— Eu sunt Profetul Pietrelor Ascuțite și Vindecătorul 
Tribului Apei Învolburate, a rostit el, iar vocea răgușită i-a 
răsunat de pe pietre. Acesta este teritoriul nostru și nu vă 
primim aici.

— Teritoriul aparține pisicilor care îl pot apăra, i-a 
întors-o tărcatul argintiu.

— Adu-ți aminte cum v-am gonit înainte de vremea 
apei înghețate, a miorlăit Profetul. Vom face la fel și acum, 
dacă nu plecați imediat.

Tărcatul argintiu s-a încruntat.
— Ne-ați gonit? Eu nu așa îmi amintesc ce s-a 

întâmplat.
— Noi am hotărât să plecăm, a adăugat o pisică maro 

cu alb, din locul în care se ghemuise, în vârful unui bolo-
van. Am găsit un loc mai bun pentru toamnă, cu mai multă 
pradă.

— Iar acum am hotărât să ne întoarcem, a dat din coadă 
tărcatul. Nu ne vor opri niște pisici amărâte și puricoase!

Și-a încordat ghearele și a zgâriat pietrele.
— Tribul Apei Învolburate locuiește în acești munți 

de atâtea anotimpuri, a mieunat Profetul. Noi...
Cuvintele sale s-au pierdut în urletul de furie al pisi-

cii maro cu alb, care a țâșnit de pe bolovan și și-a înfipt 
ghearele în umărul lui Noapte. Motanul tărcat a scos un 
țipăt înfricoșător și s-a aruncat asupra lui Pisc. Când acesta 
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s-a rostogolit și l-a zgâriat cu ghearele pe atacatorul său, 
aerul s-a umplut de țipetele pisicilor prinse în luptă.

De departe, de deasupra lor, Tribul Vânătorii Fără de 
Sfârșit privea neputincios.


