
»Imaginarni svet je vzporeden stvarnemu, popolnoma 

enak resničnemu, le da je v njem mogoče mnogo več…«  

 

Imaginarni svetovi Edgarja Kaosa 
Edvard Kaos se v svetu čarodejev, nimf in vilincev zbudi iz kome, 
ne da bi se spominil, zakaj je tu in kaj se mu je zgodilo. Odvzeto mu 
je bilo čisto vse, kot da bi se ponovno rodil. Še celo ime mu morajo 
izbrati na novo. Nekdo mu je izbrisal spomin, ker hoče, da bi 
človeški fant v svetu magije zanj opravil veliko delo. Ali pa, da bi 
pozabil nekaj, kar je vedel in je neskončno pomembno? Toda, kaj? 
Edgarjevo novo okolje, Inkrematera, ni zlati pravljični svet. V njem 
divja vojna, neusmiljen boj na življenje in smrt. Prebudil se je v 
oporišču, ki ga obkroža divjina, v kateri prežijo grozljiva bitja teme, 
peklenskega uničenja, vojska živih mrličev. Vodi jih nekdo, ki želi 
izbrisati obstoj bitij bele magije in nato sam prevzeti svet. Toda 
Edgar na Inkremateri ni povsem sam. Najprej ga, zaradi prerokbe, 
določijo za Varuha jajca, iz katerega se izvali Praduša, starodavni 
zmaj. Novorojeni zmaj bi moral biti snežno bel, a je bleščeče črn. 
Zdi se, da bleščeče črni zmaj in njegov človeški Varuh, slabotno bitje 
brez magične duše, napovedujeta neizbrisen konec Inkrematere. 
Toda Edgar ni povsem navaden fant. Čeprav je sprva negotov, z 
zmajem uspe vzpostaviti tesno pripadnost, resnično bližino in 
telepatsko povezavo, nato preko njega sprejme vase magijo, poleg 
tega pa si med vilini in čarovniki najde prave prijatelje. Napet roman 
se potaplja globoko v imaginarni svet, kjer divja neusmiljen boj za 
preživetje. V utrdbi ni mogoče nikomur povsem zaupati, saj je 
vsakdo lahko vohun. Vsakdo bi lahko spletkaril in lagal. Med 
branitelji utrdbe imajo mnogi lastne interese in ti se deloma ujemajo 
z interesi sovražnikov. Nekdo nastavlja usodno past… Navdušujoč 
fantazijski roman je prvenec  Julije Lukovnjak. Ustvarjati ga je 
začela, ko je bila stara toliko kot njen knjižni junak, izšel pa je, ko je 
dopolnila enaidvajset sončevih obratov.  Zelo toplo priporočam! 
Predstavitev: Maja Črepinšek. 
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