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Bliżej nieokreślona przyszłość. Ruiny dawnego Chicago zamieszkuje społeczeń-

stwo, w którym – przynajmniej pozornie – od lat nie dochodzi do kradzieży, morderstw 

czy innych form zakłócania porządku. Obywatele tego mikropaństwa zawdzięczają swój 

spokój przede wszystkim jego niezwykłej strukturze. Społeczność została bowiem odgór-

nie podzielona na pięć frakcji: Altruizm, Nieustraszoność, Erudycja, Prawość, Serdecz-

ność, które cechują odpowiednio: bezinteresowność, odwaga, inteligencja, uczciwość i 

życzliwość. Początkowo każdy z członków wspólnoty wychowuje się w grupie, do której 

należą jego rodzice, jednak wraz z ukończeniem szesnastu lat musi zdecydować o dalszej 

przynależności. Nie jest to łatwa decyzja – każda z frakcji ma do spełnienia określoną rolę, 

która musi stać się jedynym sensem życia przynależącej do niej osoby. Nie ma tu miejsca 

na nieposłuszeństwo, nie można również dokonać ponownej zmiany grupy. Dodatkowo, 

decydując się na opuszczenie rodzimej frakcji, młody człowiek musi na zawsze opuścić 

swoich bliskich. By ułatwić obywatelom wybór grupy odpowiedniej do ich predyspozycji, 

przeprowadzane się testy, mające wskazać cechę dominującą w danej osobowości. Zwy-

kle jest ona tylko jedna. Zdarzają się jednak jednostki nieposiadające cechy przeważającej. 

Ludzie ci nazywani są Niezgodnymi i – według niektórych – stanowią ogromne zagrożenie 

dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. 

Po romansach paranormalnych, będących do niedawna jednym z najbardziej po-

pularnych gatunków wśród młodzieży, nadszedł czas na dystopie. Należy do nich również 

Niezgodna, pierwsza część cyklu autorstwa Veroniki Roth, który w Polsce stał się popu-

larny za sprawą ekranizacji tej powieści, goszczącej ostatnio na ekranach kin na całym 
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świecie. Główną bohaterką jest szesnastoletnia Beatrice Prior, która urodziła się jako Al-

truistka. Choć teoretycznie dziewczyna powinna z przyjemnością oddawać się pomocy 

innym, w głębi serca marzy o dołączeniu do Nieustraszonych – frakcji, której obcy jest 

strach. Gdy w końcu trafia w ich szeregi, okazuje się, że jej wyobrażenie na temat tej grupy 

nieco mija się z rzeczywistością. Bohaterka codziennie walczy ze swoimi słabościami, co 

jest szczególnie trudne nie tylko ze względu na to, że do tej pory wiodła zupełnie inne 

życie, ale też z powodu sekretu, który musi ukrywać przed innymi. Sytuacja poprawia się, 

gdy Beatrice nawiązuje bliższą relację z jednym ze swoich instruktorów o pseudonimie 

Four. Nad ich szczęściem pojawiają się jednak czarne chmury – oto zbliża się wojna. 

Niezgodna jest typową powieścią dla młodzieży, a w swojej fabule powtarza sche-

maty, który sprawdziły się już wiele razy. Mamy więc główną bohaterkę – Kopciuszka, 

który z biegiem czasu przeistacza się w odważną, waleczną dziewczynę, gotową stawić 

czoła każdemu niebezpieczeństwu, oraz przystojnego młodzieńca, który, mimo otaczają-

cego go tłumu pięknych kobiet, zwraca uwagę właśnie na nią. Jeśli dodamy do tego nieco 

tajemnicy, potężnego wroga i szczyptę rozważań typowych dla okresu dojrzewania, 

otrzymamy historię, która ma wszelkie predyspozycje do zostania bestsellerem. Przeciw-

nicy tego typu literatury mogliby zarzucić autorce sztampowość, jednak – sądząc po licz-

bie sprzedanych egzemplarzy na świecie, wciąż znajdują się czytelnicy, którzy pragną tego 

typu opowieści. 

Książkę napisano przyjemnym językiem. Autorka nie ma skłonności grafomań-

skich, co zdarza się niestety w niektórych powieściach młodzieżowych. Czyta się ją jed-

nym tchem – sama historia jest ciekawa, akcja – wartka, a postaci bohaterów – dość zło-

żone. Na uwagę zasługuje również pomysł przedstawienia społeczeństwa jako wspólnoty, 

w której najważniejszą zaletą jednostki jest jej jednotorowe myślenie. W czasach, kiedy 

młodzi ludzie – dla udowodnienia swojej wartości – muszą umieć jak najwięcej, wizja 

przedstawiona przez Roth jest kusząca i zarazem osobliwa. Choć nie mogę w pełni przy-

chylić się do często pojawiającej się opinii, jakoby Niezgodna dorównywała Igrzyskom 

śmierci, jestem przekonana, że osoby, które zdecydują się na jej przeczytanie, z pewnością 

znajdą tam coś dla siebie. 

 


