


Громовий Клан – мужні, сміливі коти, які живуть за законами вояцького кодексу, і на відміну від інших Кланів, намагаються його 
ніколи не порушувати. Провідники Громового Клану завжди виступають миротворцями, намагаючись припинити війни і суперечки 
між Кланами. Громові коти не зазіхають на чужі території, але й власної нікому не віддадуть, захищаючи її до останньої краплі 
крові. Вояки і новаки Клану – вправні і, мабуть, найкращі мисливці, в лісі. Від них не втече жодна здобич, і жоден ворожий кіт. 
  
Тіньовий Клан – сильний і чисельний. Тіньові коти звиклі до холоду і найкраще пристосовані до суворих умов виживання в лісі. Вони 
гарні вояки, але погані мисливці. Тому щоб нагодувати свій великий Клан, постійно намагаються відвоювати в інших Кланів найкращі 
мисливські угіддя. 
  
Річковий Клан – безстрашні та мужні, зухвалі та нестримні. Вони єдині коти у дикому лісі, які не бояться замочити лап у воді. Це 
вправні рибалки і вправні пловці. Любов до води – їх найсильніша риса. Адже лише вони можуть уплав перебратися через річку або 
наловити в ній достатньо риби, щоб прогодувати весь Клан. 
  
Вітряний Клан – суворі умови життя на височині вимагають від цих котів фізичної витривалості і вправності у полюванні. Вони 
дуже швидко бігають і відмінно маскуються на відкритій території завдяки сірому та брунатному кольору хутра. Вітрові коти – 
не завойовники, це Клан, який поважає закони вояцького кодексу і настанови предків. Вони вважають, що пращури із Зоряного Клану 
наділили їх особливою силою та мудрістю. Крім того, табір Вітряного Клану знаходиться неподалік угідь Двоногів, тому ці коти 
добре знають, як поводяться люди і як важливо уникати зустрічі з ними.  

Плем’я Стрімкої Води – це мужні та витривалі вояки, яких не лякають холодний гірський вітер і гострі пазури хижаків. Вони 
вміють добре маскуватися і шугають непомітними тінями серед скель у пошуках здобичі. На відміну від лісових котів, живуть у 
печерах. Мають власні звичаї та ієрархію серед членів Племені. Очолює Плем’я Цілитель, який одночасно виконує обов’язки 
провідника та медикота. Кошенята спочатку стають першачками, а потім або вартовими печери, або звіроловами. 
  
Небесний Клан. Колись у лісі існувало п’ять Кланів, але втративши свою територію, Небесні коти змушені були шукати прихистку 
на інших землях. Подолавши важкий шлях, вони знайшли місце для нового табору, але не змогли зберегти власний Клан і 
розпорошилися: хтось став самітником, а хтось волоцюгою. Завдяки Вогнезору, провіднику Громового Клану, змогли знов 
об’єднатися і відновити втрачений зв’язок із Зорекланом. Небесні вояки – справжні чемпіони зі стрибків у висоту. Завдяки цьому 
вмінню, здобич не може сховатися від них навіть на найвищих гілках дерев. 


