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En dag bliver han overfaldet af en vildkat, som viser sig at tilhøre en klan af katte, der lever frit i skoven.

Røde klarer sig så godt i kampen, at han bliver tilbudt at blive medlem af den vilde kats klan, Tordenklanen.
Den har brug for forstærkning til at samle bytte og forsvare sine jagtområder. Røde får navnet Ildpote og går i
lære som jæger og kriger. Han lærer at klare sig i den frie natur, og han hører om de tre andre klaner, der har

delt skoven mellem sig: Skyggeklanen, Vindklanen og Flodklanen.

Men freden i skoven er brudt. Skyggeklanen har jaget Vindklanen på flugt for at stjæle bytte på dens område.
Nu truer den også Flodklanen og Tordenklanen. Ildpote ledsager sin anfører, Blåstjerne, til Månestenen for at

søge råd hos Stjerneklanen, som er alle klankattens forfædre. Men kan de nå hjem, inden Skyggeklanen
angriber? Og kan Ildpote og de andre lærlinge stille noget op i en kamp mod skovens mest frygtede krigere?

OM KRIGERKATTENE
"Det er en velskrevet og spændende fortælling om klansamfundet og om eksterne og interne magtkampe.

Kapitlerne har passende længde til højtlæsning. Jeg venter spændt på 2. bind." Else Lerche, lektør.

"…indeholder alle elementer, der skal til for at skabe en fed historie – venskab, action og forræderi"
Bogblogger.dk
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