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til mine læsere, 
som er kloge og modige

Veronica Roth er født i 1989 og opvokset i 
en forstad til Chicago. I sin skoletid skrev 
hun det, der senere blev til “Divergent”- 
trilogien. Serien er udgivet på 44 sprog og 
er solgt i 30 mio. eksemplarer verden over.  
Udover trilogien er Divergent – Den of-

ficielle guide udkommet på dansk. Fil-
matiseringen af Afvigeren har haft premiere, og der er 
planlagt yderligere tre film i serien – den næste kan ses i 
biografen i 2015.
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Jeg kommer ud af simulationen med et skrig. Min læbe 
svier, og da jeg fjerner hånden fra den, er der blod på 
mine fingre. Jeg må have bidt mig selv under prøven.
 Skytsenglekvinden, som har forestået min egnetheds-
prøve – hun sagde, hun hed Tori – ser underligt på mig, 
mens hun samler sit sorte hår og binder det op i en knu-
de. Hun har tatoveringer op og ned ad armene, flammer 
og lysstråler og ørnevinger.
 Tori slukker for maskinen. “Da du befandt dig i simu-
lationen ... var du da klar over, at det ikke var virkelig-
hed?” Hun siger det henkastet og ser afslappet ud, men 
det er den slags afslappethed, der er indstuderet gennem 
adskillige år. Jeg genkender den med det samme. Det 
gør jeg altid.
 Pludselig bliver jeg opmærksom på, hvordan mit 
hjerte banker. Det var, hvad min far sagde, ville ske. Han 
fortalte mig, at jeg ville blive spurgt, om jeg var klar 
over, at det var en simulation, og han fortalte mig, hvad 
jeg skulle svare.

2965_Alvilda_Divergent-4_Tobias.indd   23 02-10-2014   11:07:20



24 25

 “Nej,” siger jeg. “Tror du, jeg ville have bidt mig i 
læben, hvis det var tilfældet?”
 Hun ser granskende på mig et øjeblik og bider sig i 
den ring, hun har i underlæben. Så siger hun: “Til lykke. 
Du er en puritaner. Lige efter bogen.”
 Jeg nikker. Men ordet “puritaner” føles som at få lagt 
en løkke om halsen.
 “Er du slet ikke glad?” spørger hun.
 “Jeg er sikker på, at det vil glæde min faktion.”
 “Nu var det så ikke lige din faktion, jeg spurgte til. Er 
du glad?” Toris mund og øjne bøjer lidt nedad i siderne, 
som om der hænger små lodder i dem. Som om der er 
noget, hun er ked af. “Det er et sikkert rum,” siger hun. 
“Du kan sige, lige hvad du vil.”
 Jeg vidste, hvad resultatet af min egnethedsprøve vil-
le blive, allerede da jeg ankom her til morgen. Jeg valgte 
maden frem for våbnet. Jeg kastede mig foran hunden 
for at beskytte den lille pige. Jeg vidste, at så snart jeg 
havde truffet de valg, så ville prøven slutte, og jeg ville 
få at vide, at jeg var puritaner. Jeg ved ikke, om jeg ville 
have valgt anderledes, hvis ikke min far havde instrueret 
mig om hver eneste detalje i testen. Så hvad forventede 
jeg? Hvilken faktion ønskede jeg mig?
 Jeg er ligeglad. Bare ikke Puritanerne.
 “Jeg er tilfreds,” siger jeg med fast stemme. Hun kan 
sige, hvad hun vil – det her er ikke noget sikkert rum. 
Der findes ingen sikre rum, ingen sikre sandheder, ingen 
sikre hemmeligheder at fortælle.
 Jeg kan endnu mærke hundens tænder gribe fat om 
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min arm, mærke dem skære sig gennem min hud. Jeg 
nikker til Tori og går hen mod døren, men hun griber 
min arm.
 “Du er den, der skal leve med det valg, du træffer,” 
siger hun. “Alle andre vil komme over det, komme vi-
dere med deres liv, uanset hvad du vælger. Men du vil 
ikke.”
 Jeg åbner døren og går ud.

+ + +

Jeg går tilbage til kantinen og sætter mig ved puritaner-
nes bord, sammen med de mennesker, som dårligt nok 
kender mig. De fleste af vores fælles arrangementer og 
sammenkomster har min far forbudt mig at deltage i. 
Han påstår, at jeg vil lave ballade og skade hans rygte på 
en eller anden måde. Jeg er ligeglad. Jeg vil også hellere 
være alene på mit værelse end være sammen med de 
ærbødige, evindeligt undskyldende puritanere.
 Men det, at jeg aldrig viser mig, har så den konse-
kvens, at folk tror, der er noget galt med mig, at jeg er 
syg eller pervers eller underbegavet. Og når der endelig 
er nogen, der hilser på mig på gaden, så passer de på 
ikke at møde mit blik.
 Jeg sidder med hænderne på knæene og kigger rundt, 
mens de andre elever bliver kaldt ind og kommer tilba-
ge igen. Intelligentsianernes bord er dækket med læse-
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stof, men der er ikke mange af dem, der læser – det er 
alt sammen bare for et syns skyld. Deres intellektuelle 
diskussioner er i virkeligheden bare helt almindelige 
samtaler om alt muligt, lige indtil nogen kigger på dem. 
Så skynder de sig at stikke næserne i bøgerne igen. De 
sanddruelige diskuterer højlydt, som de plejer. Paci-
fisterne griner og pjatter med hinanden og lader poser 
med nødder og tørret frugt gå rundt. Skytsenglene er 
højrøstede og brovtende, har fødderne oppe på bordet 
eller har travlt med at skubbe til hinanden og lave fis og 
ballade.
 Jeg ville have en anden faktion. Bare en anden end 
min egen, hvor alle for længst er blevet enige om, at jeg 
ikke er værd at spilde opmærksomhed på.
 Omsider dukker en Intelligentsiakvinde op og løfter 
en hånd for at bede om ro. Puritanerne og intelligentsia-
nerne bliver stille med det samme, men skytsenglene, 
pacifisterne og de sanddru holder ikke op med at snakke, 
før hun råber “Stille!”
 “Egnethedsprøverne er nu fuldført,” siger hun. “Husk, 
at I ikke må snakke med nogen om jeres resultater, hel-
ler ikke jeres familie eller venner. Jeg vil anbefale, at 
I ankommer mindst ti minutter før tid til udvælgelses-
ceremonien i morgen. Som I allerede ved, finder den 
sted i Knudepunktet. Tak for i dag, alle sammen.”
 Alle rejser sig og stormer mod dørene, undtagen vo-
res bord, hvor vi bliver siddende, til alle andre er gået. 
Jeg ved, præcis hvilken vej de andre puritanere vil tage 
– ned gennem gangen, ud ad hoveddørene, og hen til 
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busstoppestedet. Og så kan der nemt gå en times tid, før 
de er færdige med at lade andre komme ind og ud af de 
busser, der dukker op, overlade deres plads i køen til an-
dre, hjælpe dem med at bære bagage ind og ud, og selv 
vente på den næste bus ... Jeg tror ikke, jeg kan klare 
mere af deres tavshed.
 I stedet for at følges med de andre smutter jeg ud ad 
en bagdør, som fører ud til en gyde ved siden af skolen. 
Det er ikke første gang, jeg følger denne rute, men jeg 
plejer at snige mig omkring og passe på, at ingen ser 
mig. I dag skal det bare gå så hurtigt som muligt.
 Jeg løber gennem gyden, ud på den mennesketomme 
gade, og tager et elegant spring over et stort hul i forto-
vet. Min løsthængende puritanerjakke flaprer i vinden, 
jeg hiver den af og lader den flagre efter mig som et flag 
i modvind – og så slipper jeg den. Jeg skubber skjorte-
ærmerne op, mens jeg løber, og da min krop begynder at 
protestere, sætter jeg farten ned til almindeligt luntetrav. 
Jeg har det, som om hele byen kommer susende forbi 
mig, bygningerne tværes ud og glider sammen, mens ly-
den af mine skosåler mod asfalten bliver til en rytmisk 
musik, der lever sit eget liv, helt adskilt fra mig.
 Til sidst er jeg nødt til at stoppe op. Mine muskler 
brænder som ild. Jeg befinder mig i ingenmandslandet 
mellem puritanernes bydel, Intelligentsias hovedkvar-
ter, Sanddrus hovedkvarter og vores fællesarealer. Det 
er her, de faktionsløse holder til. Hver gang vi har et 
faktionsmøde, indprenter vore politikere os – som regel 
gennem min far – at vi ikke skal frygte de faktionsløse, 
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at vi skal behandle dem som mennesker med værdighed 
og ikke som samfundets bundfald. Men det er nu aldrig 
faldet mig ind at være bange for dem.
 Jeg går på fortovet, så jeg kan se ind ad husenes vin-
duer. Som regel er der ikke andet at se end tomme rum, 
gamle møbler og en smule affald på gulvet. Det siger sig 
selv, at byen engang må have haft en befolkning, der var 
hundrede – eller måske tusind – gange så stor som nu, 
eftersom den nuværende befolkning har så god plads – 
men det lader ikke til, at de havde specielt travlt med 
at komme af sted, for de tog tilsyneladende alt af værdi 
med sig.
 Men jeg får nu alligevel øje på noget, da jeg drejer om 
et hjørne. Værelset lige inden for vinduet er lige så tomt 
som de andre, jeg har set, men gennem en døråbning kan 
jeg se noget, der gløder – et stykke brændende kul.
 Jeg stopper op foran vinduet og prøver, om jeg kan 
åbne det. Til at begynde med er det ikke til at rokke, 
men det lykkes mig at vrikke det lidt frem og tilbage, og 
pludselig løsner det sig, så jeg kan skubbe det op.
 Jeg stikker hovedet indenfor, min krop følger efter, 
og jeg lander, noget ublidt, på gulvet. I faldet skraber jeg 
mine albuer mod gulvet.
 Huset lugter af varm mad og røg og sved. Jeg nærmer 
mig det glødende kul, mens jeg lytter efter stemmer, så 
jeg forhåbentlig kan blive advaret i tide, før nogen duk-
ker op. Men alt er stille.
 I det næste værelse er vinduerne helt sorte af maling 
og snavs, så kun en smule dagslys formår at sive ind. 
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Jeg kan lige skimte, at der rundt omkring på gulvet lig-
ger sammenrullede feltmadrasser og konservesdåser 
med indtørret mad i. Midt i værelset står en lille, primi-
tiv kulgrill. De fleste af kullene er blevet til hvid aske, 
men et enkelt stykke gløder stadig, så det kan ikke være 
længe siden, at rummet blev forladt. Og så vidt jeg kan 
dømme ud fra antallet af madrasser og konservesdåser, 
må der have været en hel del mennesker.
 Jeg har altid fået at vide, at de faktionsløse lever for 
sig selv, uden kontakt med hinanden, uden samfunds-
struktur. Men nu, da jeg ser dette rum, spørger jeg mig 
selv, hvordan jeg nogen sinde har kunnet tro på den for-
klaring. Hvorfor skulle de ikke slutte sig sammen i grup-
per, ligesom vi har gjort? Er det ikke en naturlig ting at 
gøre for mennesker?
 “Hvad laver du her?” spørger en brysk stemme, og 
det føles som at få et elektrisk stød. Jeg snurrer omkring 
og ser en mand, med beskidt og gusten hud, som står i 
døråbningen og tørrer sine hænder i et laset viskestykke.
 “Jeg var bare ...” Jeg ser hen på grillen. “Jeg så ild. 
Andet var det ikke.”
 “Nåh.” Manden stopper hjørnet af viskestykket i bag-
lommen. Han har sorte Sanddrubukser på, lappet med et 
par stykker blåt Intelligentsia-stof, og en grå puritaner-
skjorte, af samme slags som min. Han er tynd, men ser 
stærk ud. Stærk nok til at kunne skade mig, men det tror 
jeg ikke, han vil gøre.
 “Nå, men tak for det, må jeg vel hellere sige. Men der 
er ikke noget, der brænder her.”
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 “Nej, det kan jeg se,” siger jeg. “Hvad er det her for 
et sted, hvis jeg må have lov at spørge?”
 “Det er mit hjem,” siger han med et køligt smil. Han 
mangler en tand. “Jeg regnede ikke med at få besøg – el-
lers havde jeg ryddet lidt op.”
 Jeg ser hen på de spredte konservesdåser. “Du må vir-
kelig sove meget uroligt, siden du har brug for så mange 
madrasser.”
 “Det er sgu første gang, jeg har mødt en stivert, der 
har så travlt med at stikke næsen i andre folks sager,” 
siger han og rykker lidt nærmere. “Jeg synes, du minder 
mig lidt om en eller anden.” Han rynker panden.
 Jeg ved, jeg ikke kan have mødt ham før, ikke der, 
hvor jeg bor, omgivet af fuldstændig ens huse i byens 
mest ensformige kvarter, befolket af mennesker i ens, 
grå dragter og med ens, kortklippede frisurer. Men så 
slår det mig: Godt nok holder min far mig skjult, men 
han er trods alt formand for byrådet, en af byens mest 
fremtrædende personer, og jeg ved, at jeg ligner ham.
 “Du må undskylde, at jeg har besværet dig,” siger jeg 
i mit mest høflige puritaner-tonefald. “Jeg går igen med 
det samme.”
 “Nu ved jeg, hvem du er,” siger manden. “Du er sgu 
da Evelyn Eatons søn, er du ikke?”
 Jeg bliver helt kold indeni, da jeg hører hendes navn. 
Det er mange år siden, jeg sidst har hørt det, for min far 
nævner det aldrig, og hvis han hører det, lader han, som 
om det er en, han ikke kender. Det føles meget underligt 
at blive sat i forbindelse med hende, selv om det kun er 
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på grund af ligheden – lidt ligesom at tage noget af ens 
gamle tøj på, som ikke længere rigtigt passer.
 “Hvor kender du hende fra?” spørger jeg. Han må 
have kendt hende ret godt, når han kan se slægtskabet, 
for min hud er lysere end hendes, og mine øjne er blå og 
ikke brune som hendes. Det var de færreste, der lagde 
mærke til de ligheder, vi faktisk havde: de lange fingre, 
den krogede næse, de kurvede øjenbryn.
 Han tøver et øjeblik. “Hun kom her et par gange sam-
men med de andre frivillige puritanere. Med mad og 
tæpper og tøj. Havde et ansigt, man ikke lige glemmer. 
Og så var hun jo gift med en rådsformand. Alle kendte 
hende vel, gjorde de ikke?”
 Somme tider ved jeg det bare, når nogen lyver. Det er 
måden, ordene trænger ind i mig på, ubehagelige og for-
kerte. Sådan som det må være for en intelligentsianer, 
der læser en grammatisk ukorrekt sætning. Jeg ved ikke, 
hvad det er, han husker min mor for, men det er i hvert 
fald ikke for en dåse suppe, hun engang gav ham. Men 
lige nu kan dét være det samme. Jeg vil meget hellere 
høre, hvad han ellers kan fortælle om hende.
 “Ved du godt, at hun døde?” spørger jeg. “For nogle 
år siden.”
 “Nej,” svarer han. “Det vidste jeg ikke.” Hans ene 
mundvig synker lidt ned. “Det er jeg ked af at høre, du.”
 Det føles underligt at stå her, i denne halvsnuskede, 
mørklagte stue, der lugter af mad og røg og mennesker, 
mellem de tomme dåser, der får én til at tænke på fat-
tigdom og manglende tilpasning. For der er også noget 
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tiltrækkende ved dette sted, en fornemmelse af frihed, 
af uvilje mod at tilhøre de mere eller mindre tilfældige 
kategorier, vi andre har underkastet os.
 “Du ser bekymret ud,” siger manden. “Du må være en 
af dem, der skal vælge i morgen. Hvad fik du ud af din 
egnethedsprøve?”
 “Det må jeg ikke sige til nogen,” svarer jeg helt auto-
matisk.
 “Jeg er ikke nogen,” siger han. “Jeg er ingen. Sådan 
er det at være faktionsløs.”
 Jeg siger stadig ikke noget. Forbuddet mod at afsløre 
resultatet – eller andre af mine hemmeligheder – er dybt 
rodfæstet i mig. Det er et forbud, jeg er programmeret til 
at overholde. Et forbud, jeg umuligt kan trodse.
 “Nå, du er en af dem, der følger reglerne.” Han lyder 
skuffet. “Din mor sagde engang til mig, at hun havde det, 
som om det var inerti, mere end noget andet, der havde 
gjort hende til puritaner. Ligesom når man går gennem 
et buskads og vælger den rute, der giver mindst mod-
stand.” Han trækker på skuldrene. “Det kan jeg godt sige 
dig, unge Eaton. Modstand er sgu altid umagen værd.”
 Jeg kan mærke, at jeg bliver vred. Hvad bilder han 
sig ind at tale om min mor, som om det er ham og ikke 
mig, der kender hende? Han skal ikke få mig til at tvivle 
på alt det, jeg husker om hende, bare fordi hun muligvis 
engang har serveret en skål varm suppe for ham. Han 
skal ikke fortælle mig noget som helst – han er uden 
betydning, faktionsløs, alene. Han er ingen.
 “Nå, er den dét?” siger jeg. “Hvad har du måske fået 
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ud af din modstand? Dåsemad i en faldefærdig bygning? 
Det lyder ikke som nogen særlig lykkelig tilværelse.”
 Jeg går hen mod den dør, manden kom ind ad. Der må 
være en bagdør af en slags, så jeg kan komme ud i gyden 
igen. Jeg vil ud herfra.
 Jeg passer på ikke at træde på nogen af madrasserne 
eller tæpperne og finder udgangen. Jeg er ved at åbne 
døren, da manden siger: “Jeg vil sgu hellere spise af en 
dåse end blive kvalt i en af jeres faktioner.”
 Jeg ser mig ikke tilbage.

+ + +

Da jeg kommer hjem, sætter jeg mig på fortrappen et par 
minutter og fylder lungerne med den kølige forårsluft.
 At stjæle øjeblikke som disse var noget, jeg lærte af 
min mor. Øjeblikke af frihed. Jeg så, hvordan hun smut-
tede ud ad døren, når det var blevet mørkt, og min far var 
faldet i søvn, og hvordan hun sneg sig ind igen, når solen 
begyndte at titte frem bag de høje bygninger. Hun kunne 
endda finde på at gøre det, når hun var sammen med os, 
når hun stod ved køkkenvasken med lukkede øjne og var 
så langt væk, at hun ikke engang hørte det, når jeg talte 
til hende.
 Men jeg lærte også noget andet ved at iagttage hende. 
At øjeblikkene af frihed altid får en ende.
 Jeg rejser mig, børster lidt cementstøv af mine grå 
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bukser og skubber hoveddøren op. Min far sidder i læne-
stolen i dagligstuen, omgivet af vigtige papirer. Jeg ret-
ter ryggen, så han ikke kan kritisere min holdning, og 
går hen mod trappen. Måske vil han lade mig gå op på 
mit værelse uden kommentarer.
 “Fortæl mig om din egnethedsprøve,” siger han og 
peger på sofaen, hvor jeg åbenbart skal sætte mig.
 Jeg passer på ikke at træde på en stak papirer på gul-
vet og sætter mig, hvor han peger, helt ude på kanten, så 
jeg hurtigt kan komme op at stå igen.
 “Nå?” Han tager brillerne af og ser afventende på 
mig. Der er en anspændthed i hans stemme, af den slags, 
der kun kan betyde, at han har haft en vanskelig dag på 
jobbet. Jeg må hellere være forsigtig. “Hvad var dit re-
sultat?”
 Det falder mig ikke engang ind at nægte at svare ham. 
“Puritanerne.”
 “Og ikke andet?”
 Jeg føler mig beklemt. “Nej, selvfølgelig ikke.”
 “Lad være med at se sådan på mig,” siger han, og mit 
ansigt lægger sig straks i de rette folder. “Der skete ikke 
noget underligt under prøven?”
 Jeg vidste, hvor jeg var, mens prøven foregik. Selv 
om det føltes, som om jeg var i kantinen, så vidste jeg, at 
jeg i virkeligheden lå udstrakt i en hvilestol i egnetheds-
prøve-lokalet, og at en masse ledninger forbandt min 
krop med maskineriet. Dét var underligt. Men det vil 
jeg ikke snakke med ham om nu, for jeg kan se, hvordan 
hans dårlige humør raser i ham som et uvejr.
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