
 

»Ofelija zna prehajati skozi zrcala in prebuditi dušo 

predmetov. Ne da bi hotela, vdihne ljubezen v Thornovo 

zamrznjeno srce. Lahko ljubezen premaga dvorne spletke?«  

 

Izginotja na mesečini ● Zrcalka, II. knjiga 
V prvi knjigi Ofelijo proti njeni volji zaročijo s Thornom, hladnim 
guvernerjem »oboka« na daljnem severu, ki je kos razbitega Starega 
sveta. Za dogovorjeno zaroko stoji Thornov načrt: ker bo ob poroki 
dobil del Ofelijinih moči, bo lahko zgolj z dotikom prebral dragoceno 
Knjigo nesmrtnega prednika, vladarja Faruka. V njej je zapisano nekaj, 
kar bi lahko spremenilo svet. Toda Ofelija ni tiha, spotikajoča se lutkica 
kot se zdi na prvi pogled. Ne da bi to hotela ona ali on – in ne da bi si 
priznala - se zaročenca zaljubita. Thorn svoji ljubezni reče  
»destabilizacija«,  Ofelija pa se zaveda le tega, da ob Thornu postane 
boleče zadržana. V drugi knjigi je Ofelija končno predstavljena na 
dvoru. Vstopi v osupljivo bleščeč, toda nevarni svet spletk, političnih 
bojev, smrtnih zamer in tekme med klani. Vsi se borijo za oblast in za 
Farukovo naklonjenost. Vsega naveličani Faruk Ofelijo po spletu 
nenavadnih dogodkov  imenuje za dvorno Pripovedovalko, kar ji 
nakoplje še več sovražnikov kot jih že ima kot tujka in zaročenka 
nepodkupljivega guvernerja. Preostane ji le malo prijateljev in 
zaveznikov. Nato prične prejemati   grozilna pisma, po kakršnih ljudje 
na dvoru izginejo. Ko izgine veleposlanik Arhibald, ki bi jo moral ščititi, 
se Ofelija in Thorn odpravita na nevarno razkrivanje, kdo stoji za 
izginotji. Medtem pa pripotuje vsa Ofelijina družina, da bi pripravila vse 
za poroko, kar Ofeliji prav nič ne olajša življenja...  Napeta, bleščeče 
sveža fantazijska saga Chirstelle Dabos, ki se prepleta z nežno 
ljubezensko zgodbo, izrisuje skrivnosten svet, v katerem vladajo močne 
strasti, v ozadju pa slutimo prevprašanje o mogočnih silah stvaritve in 
uničenja svetov.  
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