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Ild og is - Krigerkattene bind 2 Erin Hunter Hent PDF Katten Røde har forladt sit hjem og er blevet medlem
af Tordenklanen – en af de fire klaner af vilde katte, der lever frit i skoven. Røde er nu blevet uddannet som
kriger og har fået navnet Ildhjerte. De fire klaner har delt skoven op imellem sig, men nu hvor vinteren
nærmer sig, har Skyggeklanen jaget Vindklanen helt ud af skoven for at overtage dens jagtområde.

Det er et brud på freden mellem klanerne, og Ildhjerte og hans ven Gråstribe får til opgave at søge efter den
forsvundne Vindklan for at føre de fordrevne katte tilbage til deres retsmæssige land. Men freden holder ikke
længe. Det bliver en hård vinter for kattene i skoven. Floden fryser til, skovbunden dækkes af sne, og det

bliver sværere og sværere at finde bytte. Der er hele tiden uro og fjendskab mellem klanerne, og samtidigt er
venskabet mellem Ildhjerte og Gråstribe sat på en alvorlig prøve.

Gråstribe er begyndt at mødes med en hunkat fra en anden klan, men det er forbudt, og da Skyggeklanen
retter et nyt angreb mod Tordenklanen, ved Ildhjerte ikke længere, om han kan stole på sin ven…

ILD OG IS er det andet bind i den spændende serie om KRIGERKATTENE.
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