
DETTE ER FREM-
TIDENS CHICAGO
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Den engang så stolte og stor slåede 
by ved bredden af Lake Michigan 
er gået i forfald, ligesom alle dens

berømte vartegn – Sears Tower, Pariser   hjulet 
ved Navy Pier, højbanetogene og Hancock- 
bygningen. Lake Michigan er ikke længere en 
sø, men en marsk, og et hegn er rejst omkring 
byen for at beskytte dens indbyggere.

Men på trods af udseendet har denne 
fremtidsby udviklet sig til noget, det gamle 
Chicago aldrig var: et utopia, et paradis, et 
perfekt samfund, hvor konflikter ikke længere 
eksisterer.

Medmindre det bliver opdaget, at man er ...
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HVAD ER
EN DIVERGENT?
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I denne fremtidsverden siger reg-
lerne, at man skal gennemgå en 
prøve, når man fylder seksten. En 

egnethedsprøve, som har til formål 
at vise, hvordan ens personlighed 
er, og dermed også, hvilken faktion 
man har anlæg for. Men der findes en 
bestemt personlighedstype, som er 
sjælden: divergenten. At være divergent 
betyder, at man har modstridende 
anlæg og derfor ikke uden videre 
passer ind i nogen faktion. Disse med-
fødte forskelle gør divergenterne meget 
mindre forudsigelige end andre borgere 
i byen - og der er dem der mener, at 
divergenterne ligefrem udgør en trus-
sel for samfundet. Divergenter er nødt 
til at skjule, hvad de er, for en afsløring 
bringer dem selv og deres nærmeste i 
stor fare. Divergenterne udgør nemlig 
en alvorlig trussel mod det velkonstru-
erede samfund, hvor alle er lykkelige ...
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Den verden, Beatrice Prior og hendes familie 
kender til, bygger på den erkendelse, som deres 
forfædre nåede frem til for flere generationer 

siden. En erkendelse af, at krige og konflikter ikke op-
står af de grunde, vi normalt antager. De mente, at det 
hverken var religiøse overbevisninger, politiske ideologier 
eller racemæssige spændinger, men derimod menne-
skenes medfødte tilbøjelighed til ondskab, som havde 
ført til en civilisation, der var ved at forbløde af endeløse 
stridigheder. Derfor inddelte de samfundet i fem fak-
tioner, som hver især kunne prøve på at gøre op med 
de menneskelige egenskaber, der efter deres mening 
var hovedårsagen til civilisationens kollaps, mens de 
prøvede på at leve efter de dyder, de selv fandt vigtige 
og nødvendige.
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PURITANERNE
De uselviske

SANDDRU
De ærlige

PACIFISTERNE
De fredelige
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  DE FEM FAKTIONER

SKYTSENGLENE
De frygtløse

INTELLIGENTSIA
De lærde



PURITANERNE
De uselviske
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Puritanerne
mener, at egoisme er roden til alt ondt. Denne fak-
tion hylder uselviskhed og fordømmer nysgerrighed, 
videbegærlighed, personlig refleksion og kreativitet 
– ud fra en overbevisning om, at den slags egenskaber 
udspringer af personlige ambitioner og selvop taget-
hed. De ydmyge og selvudslettende puritanere gør, 
hvad de kan for at hjælpe alle og gavne samfundet.

JEG VIL GLEMME 
DEM, JEG ELSKER, 

HVIS JEG IKKE 
TJENER DEM.
— fra puritanerfaktionens manifest
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Medlemmer af Puritanernes 
faktion undgår så vidt muligt 
alle tanker om personlig såvel 

som fælles identitet. I stedet koncen-
trerer de sig om hele tiden at være noget 
for andre, som for dem altid vil være 
vigtigere end egne behov og ønsker.

Familien står som noget meget centralt 
i denne faktion. Puritanernes nabolag 
minder meget om en militær forlæg-
ning. Enkle huse, der ligner hinanden til 
forveksling, samme arkitektur, samme 
farver og udsmykning – eller rettere, 
mangel på samme. Alt er gråt i gråt, 
og enhver form for personligt præg på 
husenes udseende er strengt forbudt. 
Indenfor er alt indrettet enkelt og funk-
tionelt for hele familien, så hvert familie-
medlem gennem de daglige pligter 
kan tjene hinanden på bedste og mest 
selvopofrende vis.
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Puritanernes grå og neutrale på-
klædning hjælper dem med at 
træde i baggrunden, så de ikke 

tiltrækker sig opmærksomhed. Tøjet er 
enkelt og løstsiddende for at signalere 
beskedenhed. Det er tilladt at bære 
armbåndsur og hårbånd, men kun af 
praktiske årsager, aldrig som et udtryk 
for forfængelighed.

I det politiske system spiller Puritanerne 
en vigtig rolle. En person, som er fri for 
personlige ambitioner og egne interes-
ser, er naturligvis umulig at korrumpere 
eller bestikke og vil derfor være den 
perfekte politiker. Alle byens politiske 
beslutninger træffes af et råd bestående 
af puritanere. Faktionens øvrige med-
lemmer gør deres bedste for at tjene dem, 
der har fremtrædende roller i samfundet.


