
WARRIOR CATS DEN NYE SYGDOM 

Af Anna S. E. Röhrig  

KAPITEL ET VISIONEN 

Der var ro i Vand-Clan lejren, alle sov undtagen Tungeansigt. Hun var Vand-Clanens healer og 
havde 

lige haft en Vision. Nu var hun meget bange, for i visionen blev der sagt:  En uventet Gæst vil 

komme. Tungeansigt prøvede at lægge sig til at sove igen.  

Kaninhjerte, en Sandfarvet kat med hvide pletter, gik igennem en meget mørk Skov. Pludselig var 

der en sort Kat. Kaninhjerte skreg. Men så kunne hun høre nogen, der sagde ”Kaninhjerte, vågn 

op” Kaninhjerte åbnede sine øjne og så direkte ind i de grønne øjne som tilhørte Edderkoppesø, 

den sorte Kat som snart skulle blive far. Kaninhjerte var nemlig gravid hun skulle snart flytte ind til 

Dronningerne, det var dem der ventede eller opdrog unger. Begge Dronningerne havde lige født så 

der blev nok ingen ro. 

Kaninhjerte gik hen til Skypels og Guldpels. Det var Vand-Clanens to Dronninger. De havde begge to 

lige født to unger, som alle fire så meget nuttede ud. Kaninhjerte spurgte Guldpels og Skypels 

”hvordan hedder jeres unger?” Guldpels svarede først: ”det er Moosunge, en han og det”, hun 

pegede på sin anden unge ”det er Sommerfugleunge”.  Så svarede Skypels ” det er Lysunge” hun 

pegede på en smuk lille hunkat, som var sandfarvet ”og det er Fregneunge” Denne gang pegede 

hun på en lidt mindre hankat, som var lidt mørkere end sin søster. ”hjertelig velkommen i 

Dronningestuen Kaninhjerte” sagde Guldpels og Skypels. 

KAPITEL TO DEN NYE SYGDOM 

Mistelblad gik over til Madbunken og ville spise noget. Pludselig var der en kat, der løb hen over 

Lysningen, hen til Tungeansigts hule. Han nærmest råbte ” Musehjerte har det meget dårligt”. Med 

det samme kom Æblepote ud, lige efter ham kom Tungeansigt ”hvad er der galt med hende?” ”hun 

klager over hoste ” sagde den sorte kat.  Nu kunne Mistelblad se, at det var Sorteklo, en af de 

ældre Krigere i Vand-Clanen. De to healerkatte skyndte sig hen til de ældre katte, hvor Musehjerte 

lå på ryggen og hostede ret meget. Efter noget tid kunne alle katte høre Bistjernes råbe ”alle Katte, 

der er gamle nok til at fange deres eget bytte, må indfinde sig til en forsamling” Alle katte stimlede 

ud i 
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lysningen. Bistjerne sagde ”jeg vil gerne bede Tungeansigt Fortælle” Tungeansigt begyndte at 

fortælle ”altså Musehjerte har ingen slags af sygdom vi kender, det må være en helt ny Sygdom” 

Tungeansigt afsluttede sin historie. Mistelblad kunne lugte frygt, alle katte var meget bange. Det 

var Mistelblad også. Var denne Sygdom dødelig? 

KAPITEL TRE DE FØRSTE OFRE 

Tungeansigt var bange, var sygdommen den uventede gæst? Det vidste ingen undtagen Stjerne-

Clanen, det var dem der vogtede over alle fire Claner.  Der var nemlig ikke kun Vand-Clanen, der var 

også tre andre Ild-Clanen, Jord-Clanen og Ræve-Clanen. Havde deres healer katte også fået 

visionen? Var der allerede syge? Eller endda døde? Det håbede Tungeansigt ikke. Hun kunne bare 

ikke sove. Hvor smitsom var denne sygdom? var den smitsom? Ville Musehjerte overleve? Hun 

vidste, at nogen var nødt til at drage ud og finde noget, der kunne hjælpe. Men hvad kunne 

hjælpe? Så faldt hun i søvn.  

”Alle der er gamle nok til at fange deres eget bytte må indfinde sig til en forsamling” lød det igen 

fra Bistjerne: ”Tungeansigt og jeg har besluttet at sende to katte ud på en farefuld rejse for at finde 

noget, der kan kurere den nye sygdom” Tungeansigt snakkede videre ”de to katte er Mistelblad og 

Hvidpote” Hvidpote vidste ikke hvad han skulle sige, han var da kun en elev? Hvorfor blev han 

udvalgt? Også Mistelblad var meget overrasket. Nu begyndte Tungeansigt at tale igen ” Stjerne-

Clanen har sendt mig et tegn og det er de to katte der skal finde noget der kan kurere den nye 

sygdom” ”Musehjerte er død” råbte Æblepote ” det er Priksø også” råbte Sorteklo ”men hun havde 

da ingen symptomer” sagde Skypels med angst i stemmen.  

KAPITEL FIRE REJSEN 

Alle katte snakkede i munden på hinanden. Hvidpote kunne høre Skypels miave ”hvad med vores 

unger? Er de sikre?” så hylede Bistjerne ”STOP! det er bedst, hvis Hvidpote og Mistelblad drager 

afsted med det samme, så kan vi finde noget, der hjælper hurtigst muligt” ”JA” hylede næsten alle 

katte. Hvidpote kunne se, at Kaninhjerte sad der med angst i øjnene.  

Hvidpote skyndte sig at løbe efter Mistelblad. De var begyndt deres rejse. Sygdommen var dødelig! 

De skulle finde noget medicin hurtigst muligt. De løb hen over Ræv-Clanens territorium.  Heldigvis 

mødte de ingen. Hvidpote var bange. Hvad med han søskende, de var lige blevet født. Døde de nu 

mailto:lr@statsskole.dk


også? Nej det kunne han ikke tænke på. De var for længst kommet udenfor Ræv-Clanens 

territorium. Hvidpote kunne se bjerge i det fjerne. Pludselig kunne Hvidpote se to katte, de var ikke 

normale. Det var krigere fra stjerne-Clanen. De sagde ”led højt oppe Hvidpote, så vil du finde hvad 

du leder” så var de forsvundne. ”Mistelblad, jeg tror vi skal lede i bjergene” sagde Hvidpote 

”hvorfor?” ”jeg har sådan en følelse” ”Ok Hvidpote så går vi hen til Bjergene”.    

KAPITEL FEM FUNDET 

De rejste i noget som forekom Mistelblad som evigheder. Nu var de oppe i Bjergene. Pludselig 

hviskede Hvidpote ”duk dig” Mistelblad dukkede sig hurtigt. Nu kunne hun også lugte den 

fremmede duft. En stemme sagde ”Kom frem, jeg ved at I er der”. Mistelblad gik hen til den 

fremmede kat og det samme gjorde Hvidpote. Den fremmede kat spurgte ”hvem er I?” Jeg er 

Mistelblad og det er Hvidpote, vi er kommet langvejs fra” ”jeg er Springer og jeg bor her. Hvad vil 

i?” Hvidpote svarede ”vi er kommet for at finde noget, der kan kurere den sygdom, der er i vores 

Clan” Mistelblad ville protestere, men indså så, at fremmede kat kunne hjælpe dem ”ja kan du 

hjælpe os” hun så bønfaldende på Springer ”Måske, kom bare med” svarede Springer efter en kort 

pause. Springer bragte dem ind i en hule ”Blad, der er to katte der gerne vil vide noget” ”De er 

velkomne, hvad vil I vide?” Hvidpote svarede ”vi har en sygdom i vores Clan, nu skal vi finde noget, 

der kan kurere den” ”Symptomer?” spurgte Blad.  Nu svarede Mistelblad ”hoste og  man kan dø af 

den” ”Nå det er Comia. Springer vis dem urterne” sagde Blad. Springer nikkede. Hvidpote og 

Mistelblad fulgte efter ham hen til en hule med en masse urter. Han sagde ”det er Comiaurten tag 

bare det hele” han pegede på en lille urt med små blade. 

KAPITEL 6 HJEMME 

Hvidpote var glad. De var næsten hjemme. De skulle kun igenem Ræv-Clanens territorium. 

Pludselig blev de angrebet af rotter. Hvidpote kæmpede med en masse rotter. Ville de komme 

hjem igen? Da han havde kæmpet sig fri, så han, at Mistelblad var begravet af rotter. Hvidpote 

råbte ”NEJ” han løb og bed i en rotte som flygtede. Det gjorde han ved alle rotter. Da de var væk så 

han at Mistelblad havde et stort sår på sin skulder. ”Mistelblad kan du gå?” ”ja Hvidpote, men vi må 

skynde os”. 

De var hjemme igen. Hvidpote var lettet. Æblepote havde sagt, at Mistelblad ville overleve. 

Hvidpote var også lettet over, at de kunne kurere alle katte. Der var desværre også en del, der var 

døde. Edderkoppesø var en af dem. Kaninhjerte var ikke til at trøste. Også næsten alle de gamle var 
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døde. Det var trist, men de kunne jo ikke være så hurtig, at de kunne rede alle katte, 
tænkte 

Hvidpote. 

Hej kære alle jeg håber meget at i kunne lide denne historie. Jeg er en stor Fan af 

Warrior Cats. Husk nu at blive hjemme og vaske hænder 😉. Jeg ved godt det er 

svært. Men husk nu at det skal nok blive godt igen😊. 

Anna. S. E. Roherig 
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