
»… Kaj so sence? Kaj so odmevi? Kdo so Drugi?...« 

 

Vihar odmevov ●  Zrcalka ● 4. knjiga 
Zdi se, da svet raztrganih obokov drsi v uničenje, ki ga sproža 
skrivnostna nevidna sila. Krušijo se veliki deli obokov, pokrajina 
in ljudje izginjajo v veliki nič sveže odprtih brezen. Ljudje begajo, 
širi se tesnoba, vse pogostejše so naravne ujme, kar naprej se 
oglašajo sirene, oblasti pa še bolj trdo privijajo nesmiselna pravila. 
Trudijo se prikriti, da ni nikogar, ki bi se spopadel s krizo. Thorn 
in Ofelija vsemu na vkljub s skupnimi močmi mrzlično odkrivata, 
kdo sproža odmeve, te čudno raztrgane odslikave sveta, in kaj 
pomenijo. Lahko bi bili ključ do tistega, ki uničuje vse, kar jima je 
ljubo. Zaslutita, da bi se jima spoznanje razkrilo v najstrožje 
varovani instituciji Babilonije, kjer preučujejo posebneže, kot je 
Ofelija. Toda preučevanje je mučenje, ki se skoraj vedno konča s 
smrtjo. Ofelija se kljub vsemu poda v drobovje zverinske 
institucije, podobne nacističnim laboratorijem, v katerih so merili 
meje človeške vzdržljivosti. Paste se zapre. Thorn jo sicer še lahko 
tu in tam obišče v preobleki inšpektorja institucije, ne more pa ji 
zagotavljati zaščite… Četrti in zadnji del del Zrcalke bralca posadi 
na ponorel vrtiljak, ki ga poganja do vrelišča razplamtela 
domišljija Christelle Dabos, dokler sugestivni opisi svetov, v 
katere vstopa Zrcalka, ne postanejo resničnost, ki poraja 
vprašanja, kdo smo, kaj je v nas, kaj smo zmožni prebuditi, 
katerega duha izpustiti iz steklenice, kakšna bo prihodnost sveta, v 
katerem živimo tu in zdaj. In, ali je mogoča pot nazaj? Skozi vse 
štiri knjige pa se vije zgodba o prebujanju in vzcvetenju izjemne 
ljubezni, nenavadne, strastne, močne in hkrati nežne. Zadnja 
knjiga je presenečenje za vse, ki so ugibali, kaj je nerazberljiva 
božja koda, kako se bo vse povezalo in kako se bo končalo. 
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