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Uvejret kommer - Krigerkattene 4 Erin Hunter Hent PDF Den tamme kat Røde er blevet medlem af
Tordenklanen - en af de fire klaner af vilde katte, der lever frit i skoven. Her er han blevet uddannet som

kriger og har fået navnet Ildhjerte.

Efter at Ildhjertes fjende, Tigerklo, er blevet afsløret som forræder og bortvist fra Tordenklanen, er Ildhjerte
selv blevet næstkommanderende. Men Ildhjerte står helt alene med ansvaret, fordi hans anfører, Blåstjerne, er

syg, og hans bedste ven, Gråstribe, er blevet medlem af en anden klan.
 

Ildhjerte ved, at Tigerklo pønser på hævn. Samtidig har han problemer med sin lærling, Skypote, som er
begyndt at besøge menneskene. Da Skypote bliver bortført af et menneske, tror Ildhjerte, at han har mistet sin

lærling for altid, men så dukker en gammel ven op med en overraskende besked.
 

Ildhjerte drager af sted for at finde Skypote. Samtidig lurer Tigerklo og hans bande af lovløse katte i den
sommervarme skov, men den bagende hede vækker en endnu farligere fjende til live. Pludselig starter en

skovbrand, og alle skovens katte er truet på livet ...
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