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    Вероника Рот је амерички аутор која је стекла популарност по објављивању свог првог 

дистопијског романа, првог дела трилогије Дивергентни. Рођена је у предграђу Чикага, а 

дипломирала је на Нортвестерн универзитету. Удала се за фотографа Нелсона Фича 2011. године. 

Постоји један град, јако изолован од остатка света, у коме је живела девојчица Трис. У том граду 

постоји пет фракција (налик данашњим пословима). То су: несебични, мирољубиви, неустрашиви, 

учени и честити. Несебични људи живе у сиромаштву и помажу људима око себе, раде свакакве 

послове. Мирољубиви (као што им име говори) покушавају да живе у миру. Неустрашиви су 

полиција града, учени су они који не могу да престану да уче и желе све да знају, а честити, 

честити знају само да говоре истину и они су адвокати града. Трис је рођена у породици 

несебичних и тамо се налазила до шеснаесте године. Зашто до шеснаесте? Зато што деца ,када 

напуне шеснаесту годину, одлазе да полажу тест и тај тест им покаже којој од пет фракција 

припадају. Када је Трис напунила шеснаест година, она и њен брат су отишли са осталима да 

полажу тест. За њеног брата се сматрало да ће остати у несебичнима, али она никада није била 

сигурна где припада, а није ни смела мислити о себи ( то  им није било дозвољено). Тај тест се 

полаже тако што ти човек који те надгледа да серум истине (пиће) и онда проучава како твој мозак 

реагује на проблеме које сам прави. Трис је имала три проблема. Први је била соба пуна огледала, 

а пошто је она из несебичних одмах је погнула главу што је Тори ,жени која је надгледа, одмах 

дало до знања да је несебична, али се ту нашао и други проблем у коме је био бесан пас који је 

хтео да је нападне, али се Трис сетила да је то све плод њене маште па га је замислила срећног и 

пас више није био љут. У трећем проблему се поред пса нашла и једна девојчица коју је пас одмах 

напао па је Трис скочила на пса и убила га. Када се пробудила из коме, Тори није знала шта да јој 

каже да би Трис схватила па јој је рекла само да она може бити несебична, учена и неустрашива 

али да нигде не припада у потпуности и да они такве људе називају дивергентним. То је Трис још 

више збунило, а она је већ сутра морала да се одлучи за једну од фракција и није имала никога да 

је посаветује јер је била несебична, није смела мислити о себи, зато што је било забрањено да 

прича о резултатима теста, а и што се људи плаше различитог и убијају дивергентне. Сутрадан 

њен брат бира учене, а она неустрашиве. Даље књига прича како је њој било тамо, колико јој је 

времена требало да се прилагоди и зашто, тамо упознаје једног инструктора Четири и сазнаје 

зашто се тако зове и ко је он уствари. Сазнаје тајне једне од пет фракција и да ће једна од њих бити 

елиминисана од стране друге и покушава то да спречи. 

Предлажем свима да прочитају ову књигу јер је јако забавна, смешна и има доста акције. Толико је 

заразна да кад кренеш да је читаш не можеш престати.  
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