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Spegelstaden, den avslutande delen i Justin Cronins Passagetrilogi.

En spillra av mänskligheten har överlevt den stora epidemin och klarat sig undan viralernas intåg (viraler är
människor som blivit smittade av ett dödligt virus och påminner om vampyrer). De få överlevande

människorna har nu bott på en skyddad plats i Texas i tjugo års tid och hunnit föröka sig och blivit några
tusen.

Efter att De första tolvs skräckvälde har störtats och de viraler som tillhörde dem tillintetgjorts (seriens andra
del) lever människorna i tron att viralerna utrotats och de börjar så småningom flytta från sitt säkra

muromgärdade område och breda ut sig över landet. Men det finns viraler kvar som håller sig gömda och
bidar sin tid. Och fadern till De första tolv, Fanning, Noll kallad, har också överlevt. Hans raseri kan endast

kväsas den dag då han kan förgöra Amy, Flickan från ingenstans, i ett sista slag mot mänskligheten.

Amy har även hon smittats men vet att hon utsetts till att möta Noll i slaget mellan människorna och viralerna
och hon förbereder sig nu på att utmana honom.
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