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Hvilken retning skal jeg ta inn i natten nå da jeg har oppdaget at jeg kan fly? Vingene mine er verken hvite eller
fjærkledde; de er grønne, lagd av grønn sateng som sitrer i
vinden og smyger seg etter bevegelsene mine – først i ring,
så i rett linje og til slutt i en form jeg finner på selv. Det
svarte bak meg bekymrer meg ikke; ikke stjernene over meg
heller.
Jeg smiler til meg selv, smiler av min egen tåpelige
fantasi. Folk kan ikke fly, selv om det fantes myter før
Samfunnet om at noen kunne det. Jeg så et maleri av
det en gang. Hvite vinger, blå himmel, gylne ringer
over hodet, øyne som så forbauset opp, som om de ikke
trodde helt på det kunstneren hadde malt dem i ferd
med å gjøre, ikke helt kunne tro at føttene ikke berørte
bakken.
De historiene var ikke sanne. Det vet jeg godt. Men
det er det lett å glemme i kveld. Luftbanen glir mykt


gjennom den stjerneklare natten, og hjertet mitt banker
så fort at det føles som det kunne lette opp mot himmelen når som helst.
«Hva er det du smiler for?» spør Xander mens jeg
sitter og glatter foldene pent ut på den grønne satengkjolen min.
«Alt,» svarer jeg, og det er helt sant. Jeg har ventet
så lenge på dette: på matchbanketten min. Der jeg for
aller første gang skal få se ansiktet til gutten som skal
bli min match. Der jeg skal høre navnet hans for første
gang.
Jeg gleder meg. Luftbanen går fort, men ikke fort
nok. Den suser gjennom kveldsmørket; lyden danner
bakgrunnen for den lavmælte sildringen av stemmene
til foreldrene våre, til de lynraske hjerteslagene mine.
Kanskje kan Xander også høre hjerte mitt banke,
for han spør: «Er du nervøs?» Ved siden av ham sitter
storebroren hans, som begynner å fortelle min mor om
matchbanketten sin. Om ikke lenge vil Xander og jeg
ha våre egne å fortelle om.
«Nei,» svarer jeg Xander, men han er min beste venn;
han kjenner meg for godt.
«Ikke lyv,» sier han ertende. «Du er nervøs.»
«Er ikke du?»
«Ikke jeg, nei. Jeg er klar.» Han sier det uten å nøle,
og jeg tror ham. Xander er en sånn som er helt trygg på
det han vil.
«Det gjør ikke noe om du er nervøs, Cassia,» sier

han, nå med mild stemme. 90 prosent viser tegn på
nervøsitet før matchbanketten sin.
«Har du pugget alle de offisielle matchingpapirene?»
«Nesten,» sier Xander og flirer. Han slår ut med
hendene: Hva hadde du ventet, liksom?
Det får meg til å le, og dessuten har jeg pugget alle
papirene, jeg også. Det er ikke så vanskelig når du leser
dem så mange ganger, og når utfallet er så viktig. «Du
tilhører mindretallet, altså,» sier jeg. «De sju prosentene
som ikke viser noen som helst tegn på nervøsitet.»
«Selvfølgelig,» sier han.
«Hvordan kan du se at jeg er nervøs, da?»
«Fordi du sitter og åpner og lukker det der.» Xander
peker på gullartefaktet jeg har i hånden. «Jeg visste ikke
at du hadde et.» Det finnes noen få gjenstander fra fortiden blant oss. Selv om borgerne i Samfunnet kan ha
ett artefakt hver, er de ikke så lett å få tak i hvis du ikke
har forfedre som har passet på å gi dem videre til neste
generasjon underveis.
«Det hadde jeg ikke heller,» svarer jeg. «Jeg fikk den av
bestefar til bursdagen min. Den tilhørte moren hans.»
«Hva er det for noe?» spør Xander.
«En pudderdåse,» svarer jeg. Jeg liker det navnet. En
dåse er noe lite og søtt. Jeg er liten. Jeg liker også klikkelyden som kommer når jeg smekker den igjen.
«Hva skal de bokstavene og tallene bety?»
«Jeg er ikke sikker.» Jeg stryker en finger over bokstavene ACM og tallet 1940, som er gravert inn på met-





allflaten. «Men se her,» sier jeg og åpner dåsen for å vise
ham hva som er inni: et lite speil av ekte glass og en
liten grop der hun som først eide den, oppbevarte pudder til ansiktet, ifølge bestefar. Nå bruker jeg det til de
tre pillene som alle har i beredskap – en grønn, en blå
og en rød.
«Så praktisk,» sier Xander. Han strekker ut armene
foran seg, og da ser jeg at han også har et artefakt – et
par mansjettknapper av skinnende blank platina. «Jeg
har lånt dem av far, men jeg kan ikke ha noe i dem. De
kan ikke brukes til noe.»
«Men de er pene for det.» Blikket mitt glir opp til
Xanders ansikt, til de klare, blå øynene og det blonde
håret over den mørke dressen og den hvite skjorten.
Han har alltid vært kjekk og pen, selv da vi var små,
men jeg har aldri sett ham dresset opp sånn som dette.
Gutter har ikke så mye å gå på når de skal velge klær,
ikke sånn som jenter har. Den ene dressen er egentlig
akkurat lik den andre. Men de kan velge farge på skjorte
og slips, og kvaliteten på stoffet er mye finere enn det
som brukes i de vanlige klærne.
«Du er så fin.» Den jenta som finner ut at hun er
matchet med ham, kan virkelig glede seg.
«Fin?» gjentar Xander og løfter øyenbrynene. «Bare
det?»
«Xander,» sier moren hans, som sitter ved siden av
ham, med en blanding av munterhet og bebreidelse i
stemmen.

«Og du er pen,» sier Xander til meg, og jeg rødmer
litt, selv om jeg har kjent Xander hele livet. Jeg føler meg
pen i denne kjolen: isgrønn, luftig og lang. Det uvant
glatte stoffet mot huden gjør at jeg føler meg smidig og
grasiøs.
Ved siden av meg trekker moren og faren min et sukk
idet rådhuset kommer til syne, opplyst i hvitt og blått og
med de gnistrende festlysene som markerer at det skal
foregå en feiring der inne. Jeg kan ikke se marmortrappen foran rådhuset ennå, men jeg vet at den kommer til
å være blankpusset og skinnende. Hele livet har jeg gått
og ventet på å kunne gå opp de rene, hvite marmortrinnene og gjennom dørene til rådhuset, en bygning
jeg har sett på avstand, men aldri har vært inne i.
Jeg har lyst til å åpne pudderdåsen og kikke i speilet
for å se om jeg tar meg godt ut. Men jeg har ikke lyst
til å virke forfengelig heller, så jeg sniker meg til å se på
meg selv i den blanke overflaten i stedet.
Den runde overflaten på pudderdåsen forvrenger ansiktet mitt litt, men det er likevel meg jeg ser. De grønne
øynene mine. Det kopperbrune håret mitt, som ser
mer gyllent ut på pudderdåseflaten enn i virkeligheten.
Den rette, lille nesen min. Haken min, med en anelse
av kløft, slik bestefar har. Alle de ytre kjennetegnene
som gjør meg til Cassia Maria Reyes, nøyaktig sytten
år gammel.
Jeg snur på pudderdåsen og ser hvor perfekt de to
sidene passer sammen. Matchingdagen min klaffer like





fint – for det første fordi det faktisk er i kveld at jeg
er her. Siden fødselsdagen min er den femtende, den
dagen det holdes matchbankett hver måned, har jeg alltid hatt et håp om at jeg kanskje ville bli matchet på
selve bursdagen min – men jeg visste jo også at det kanskje ikke ville skje. Man kan bli innkalt til banketten
når som helst i løpet av det året man fyller sytten. Da
meldingen kom inn døren for fjorten dager siden om
at jeg faktisk skulle bli matchet på selve fødselsdagen
min, var det nesten så jeg hørte det rene klikket av noe
som ble smekket igjen, det jeg hadde gått og drømt om
så lenge.
For selv om jeg ikke har måttet vente så mye som en
hel dag på å bli matchet, har jeg på en måte ventet hele
livet på matchen min.
«Cassia,» sier mor og smiler til meg. Jeg kvekker til og
ser opp. Foreldrene mine reiser seg for å gå av. Xander
reiser seg også og retter på ermene. Jeg hører ham trekke
pusten dypt, og smiler for meg selv. Kanskje han er litt
nervøs likevel.
«Da er vi i gang,» sier han til meg. Smilet hans er så
varmt og godt; jeg er glad vi ble innkalt samme måned.
Vi har tilbrakt så mye av barndommen sammen, vi
burde dele avslutningen på den også.
Jeg smiler tilbake og byr på den beste høflighetsfrasen
vi har i Samfunnet. «Jeg ønsker deg optimale resultater,»
sier jeg til Xander.
«Takk det samme, Cassia,» sier han.

Idet vi går av luftbanen og setter kursen mot rådhuset, tar mor og far meg i armen på på hver sin side. Jeg
er omgitt av deres kjærlighet, slik jeg alltid har vært.
Det er bare oss tre i kveld. Broren min, Bram, kan
ikke være med på matchbanketten, for han er ikke fylt
sytten og er for ung. Den første man går på, er bestandig
din egen. Jeg, derimot, kan få delta på Brams bankett
fordi jeg er storesøsteren hans. Jeg smiler for meg selv
og lurer på hvordan Brams match kommer til å bli. Om
syv år får jeg vite det. Men i kveld er det min kveld.
Det er lett å se de av oss som skal matches; vi er ikke
bare yngre enn alle de andre, vi svever rundt i pene kjole
og skreddersydde dresser mens foreldre og eldre søsken
går rundt i vanlige klær som en bakgrunn vi kan blomstre mot. Funksjonærene smiler stolt til oss, og hjertet
mitt svulmer nesten over da vi kommer inn i den runde
salen med kuppeltaket over.
I tillegg til Xander, som vinker idet han krysser gulvet
mot der han skal sitte, ser jeg en annen jente jeg kjenner. Hun heter Lea og har valgt den røde kjolen. Det er
et godt valg for henne, for hun er vakker nok til at hun
kler å stikke seg ut. Men hun ser bekymret ut og står og
vrir på artefaktet sitt, et juvelbesatt, rødt armbånd. Det
forbauser meg litt at Lea er her. Jeg hadde trodd hun
ville vært en Singel.
«Se på dette porselenet,» sier far da vi finner plassene
våre ved bankettbordene. «Det minner meg om de delene av det Wedgwood-serviset vi fant i fjor …»





Mor ser på meg og himler muntert med øynene. Ikke
engang på matchbanketten min klarer far å la være å
merke seg slikt. Han kan holde på i månedsvis i de
gamle boligstrøkene som blir fornyet og bygd om til bydeler for folk. Han leter gjennom levningene av et samfunn som ikke er så fjernt i fortiden som det kan virke.
Akkurat nå, for eksempel, holder han på med et spesielt
interessant restaureringsprosjekt: et gammelt bibliotek.
Han sorterer de tingene Samfunnet har klassifisert som
bevaringsverdig, og destruerer det som ikke er det. Men
så må jeg le, for mor klarer ikke å la være å kommentere
blomstene, siden det tilhører hennes ekspertområde som
arboretarbeider. «Å, Cassia! Se på borddekorasjonene.
Liljer!» Hun klemmer hånden min.
«Vær så god, ta plass,» sier en funksjonær fra podiet.
«Middagen blir straks servert.»
Det er nesten komisk hvor fort vi finner plassene våre,
alle sammen. Vi kan nok stå og beundre porselenet og
blomsterdekorasjonene, men det vi mest gleder oss til,
er å smake på maten.
«Det sies at denne middagen alltid er helt bortkastet
på dem som skal matches,» sier en godmodig mann som
sitter rett overfor oss og smiler til alle ved bordet. «De er
så spente at de ikke får ned en bit.» Og det stemmer; en
av jentene lengst nede ved bordet sitter i den rosa kjolen
sin og stirrer på tallerkenen sin uten å røre den.
Men det problemet har visst ikke jeg. Selv om jeg ikke
akkurat stapper i meg, klarer jeg å spise litt av alt – de

stekte rotfruktene, det saftige kjøttet, de sprø grønnsakene og den myke osten. Det varme, luftige brødet.
Maten er som en dans, som om dette både er et ball og
en bankett. Kelnerne lar tallerkene gli på plass foran
oss med grasiøse bevegelser; maten er kledd i urter og
garnityr, like pen og pyntet som oss. Vi løfter de hvite
serviettene, sølvbestikket og de skinnende krystallglassene som om det skulle vært i takt til musikk.
Far smiler lykkelig da en kelner setter et stykke sjokoladekake med fersk krem på foran ham mot slutten av
måltidet. «Fantastisk,» hvisker han så lavt at bare mor
og jeg hører det.
Mor ler litt og erter ham, og han griper etter hånden
hennes.
Jeg skjønner hvorfor han er så begeistret da jeg tar
en bit av kaken selv. Den er fyldig, men ikke for tung,
mørk og smakfull. Det er det beste jeg har smakt siden
den tradisjonelle middagen i vinterferien for mange
måneder siden. Jeg skulle ønske Bram kunne fått litt
kake, og tenker først at jeg kanskje kunne spare litt av
min til ham. Men det er ikke mulig å få det med seg
hjem. Det er ikke plass i pudderdåsen min. Det sømmer seg ikke å gjemme den i mors veske, selv om hun
hadde gått med på det, og det kommer hun ikke til å
gjøre. Mor bryter ikke reglene.
Jeg kan ikke spare noe til senere. Det er nå eller
aldri.
Jeg har akkurat tatt den siste biten i munnen da
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konferansieren sier: «Da er vi klare til å presentere
matchene.» Jeg blir overrasket og svelger, og først føler
jeg et uventet anfall av sinne: Jeg fikk ikke tid til å nyte
den siste kakebiten.
«Lea Abbey.»
Lea snurrer intenst på armbåndet sitt da hun reiser
seg og venter på å se ansiktet som viser seg på skjermen.
Men hun passer på å holde hendene lavt, sånn at gutten
som står i et annet rådhus et sted, bare får se den vakre,
blonde jenta, ikke de nervøse hendene hennes som vrir
og snurrer på armbåndet. Det er rart hvordan vi klamrer oss til ting fra fortiden når vi venter på fremtiden.
Det er selvfølgelig et visst system i matchingen. I rådhus over hele landet sitter det fullt med folk og ser på
at matchene blir presentert i alfabetisk rekkefølge etter
jentenes etternavn. Jeg synes litt synd på guttene, som
ikke aner når deres navn blir ropt opp og de må reise
seg for en jente i et annet rådhus som skal godta dem
som sin match. Mitt etternavn er Reyes, så jeg kommer et sted mot slutten av midten. Mot begynnelsen
på slutten.
På skjermen flimrer ansiktet til en gutt, blond og
kjekk. Han smiler da han ser Leas ansikt på skjermen
der han er, og hun smiler også. «Joseph Peterson,» sier
konferansieren. «Lea Abbey, du er blitt matchet med
Joseph Peterson.»
Vertinnen for banketten kommer med et lite sølvskrin til Lea: Det samme skjer med Joseph Peterson

på skjermen. Da Lea setter seg, ser hun lengselsfullt på
sølvskrinet, som om hun har mest lyst til å åpne det
med en gang. Det kan jeg godt forstå. I skrinet ligger
et mikrokort med bakgrunnsopplysninger om matchen
hennes. Det får vi, alle sammen. Senere skal ringene
som brukes ved kontraktsinngåelsen, ligge i skrinet.
På skjermen flimrer nå det vanlige pausebildet: En
gutt og en jente som smiler til hverandre med blinkende lys og en funksjonær i hvit kappe i bakgrunnen.
Selv om Samfunnet legger opp til å gjøre matchingen
så effektivt som mulig, skjer det likevel at det bildet
kommer opp på skjermen. Det betyr at alle sitter og
venter mens det foregår noe et annet sted. Det er ganske kompliserte saker – matchingen – og det minner
meg igjen om de intrikate trinnene i sånne danser som
folk drev med for lenge siden. Denne dansen vi driver
med nå, derimot, er det bare Samfunnet som kan lage
koreografien til.
Bildet flimrer vekk.
Konferansieren roper opp et annet navn; en ny jente
reiser seg. Snart sitter flere og flere rundt bankettbordene med små sølvskrin. Noen setter dem på den
hvite duken foran seg, men de fleste holder et godt grep
om dem; de vil ikke slippe fremtiden ut av hendene på
seg så fort etter at de har mottatt den.
Jeg ser ingen andre jenter i den grønne kjolen. Det
gjør ikke noe. Jeg liker tanken på at jeg bare én kveld
ikke ser ut som alle andre.
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Jeg venter, sitter med pudderdåsen i den ene hånden
og mors hånd i den andre. Håndflaten hennes er svett.
Først nå går det opp for meg at hun og far også er
nervøse.
«Cassia Maria Reyes.»
Det er min tur.
Jeg reiser meg, slipper mors hånd og snur meg mot
skjermen. Jeg kjenner hjertet banke og er fristet til å
vri hendene sånn som Lea gjorde, men klarer å stå helt
stille med løftet hode og blikket på skjermen. Jeg ser og
venter; har bestemt med for at den jenta min match skal
få se på skjermen i rådhuset sitt et sted ute i Samfunnet,
skal være fattet, rolig og nydelig, den aller beste versjonen av Cassia Maria Reyes jeg kan klare å vise fram.
Men ingenting skjer.
Jeg står og ser på skjermen mens sekundene tikker
av sted, gjør alt jeg kan for å stå stille, alt jeg kan for å
holde på smilet.
Folk begynner å hviske rundt meg. Fra øyekroken
ser jeg mor løfte hånden for å gripe min igjen, men så
trekker hun den til seg.
En jente i grønn kjole står og venter med bankende
hjerte.
Meg.
Skjermen er svart, og den blir værende svart.
Det kan bare bety én ting.
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Hviskingen stiger mykt rundt meg som flaksende
fugler under rådhuskuppelen. «Din match er til stede
her i kveld,» sier vertinnen og smiler. Folk omkring meg
smiler også, og mumlingen blir høyere. Samfunnet vårt
er så stort og byene så mange at det er minimale sjanser
for at din perfekte match skal være noen i din by. Det
har ikke skjedd noe sånt her på mange, mange år.
Disse tankene virvler rundt i hodet mitt, og jeg må
knipe igjen øynene et kort sekund da det går opp for
meg hva det betyr – ikke rent abstrakt, men helt konkret, for meg, for jenta i den grønne kjolen. Jeg kjenner kanskje matchen min fra før. Han kan være en som
går på samme skole som jeg, en jeg treffer hver dag, en
som …
«Xander Thomas Carrow.»
Xander reiser seg borte ved bordet sitt. Et hav av ansikter og hvite bordduker, skinnende krystallglass og
15

blanke sølvskrin strekker seg ut mellom oss.
Jeg skjønner ikke at det kan være sant.
Dette er en drøm. Folk retter blikket mot meg og
den kjekke gutten i mørk dress og blått slips. Det føles
helt uvirkelig, helt til Xander smiler til meg. Jeg kjenner
det smilet, tenker jeg, og plutselig står jeg også og smiler
mens bruset av applausen og liljeduften klarer å overbevise meg om at dette virkelig skjer. Drømmer lukter ikke eller lyder ikke så sterkt som dette. Jeg bryter
folkeskikk en smule og vinker forsiktig til Xander, og
han smiler enda bredere. Vertinnen sier: «Dere kan sette
dere.» Hun virker glad for at vi er så glade; det burde
vi selvfølgelig være også. Vi er jo den beste matchen for
hverandre, tross alt.
Da hun kommer bort til meg med sølvskrinet, griper
jeg det forsiktig, men jeg vet allerede det meste som er å
finne i det. Xander og jeg går ikke bare på samme skole,
vi bor i samme gate; vi har vært bestevenner så lenge
jeg kan huske. Jeg trenger ikke noe mikrokort til å vise
meg bilder av Xander som liten, for jeg har allerede en
masse av dem i hodet. Jeg trenger ikke å laste ned en
liste med det han liker best, og pugge dem, for jeg vet
allerede hva det er. Yndlingsfarge: grønt. Sport/idrett:
svømming. Fritidsaktivitet: spill.
«Gratulerer, Cassia,» hvisker far og ser lettet ut. Mor
sier ingenting, hun bare stråler av glede og klemmer
meg hardt. Bak henne reiser en annen jente seg og ser
opp mot skjermen.

Mannen som sitter ved siden av far, hvisker: «For en
flaks du og familien har. Dere trenger ikke overlate hele
hennes fremtid til noen dere ikke vet noe om.»
Jeg blir forbauset over den triste klangen i ordene
hans; som om kommentaren balanserer hårfint på
kanten av sivil ulydighet. Datteren, hun nervøse i den
rosa kjolen, hører det også; hun ser ikke ut til å trives og
sitter urolig på stolen. Jeg kjenner henne ikke. Hun går
vel på en av de andre skolene i byen.
Jeg sniker meg til å kikke bort på Xander, men det er
for mange mennesker i veien til at jeg kan se ham. Det
blir andre jenters tur til å reise seg. Skjermen lyser opp
for alle sammen. Ingen andre får en svart skjerm. Det
var bare jeg.
Før vi går, ber vertinnen i arrangementet Xanders og
min familie oss om å ta en prat med henne.
«Dette er en ganske uvanlig situasjon,» sier hun,
men korrigerer seg selv med en gang. «Ikke uvanlig.
Unnskyld. Det hender bare ikke så ofte.» Hun smiler
til oss begge. «Siden dere allerede kjenner hverandre,
vil dette foregå litt annerledes for dere.» Hun peker på
sølvskrinene våre. «Dere vil finne noen nye retningslinjer for beilingsprosessen på mikrokortene som dere
burde gjøre dere kjent med straks dere får anledning.»
«Vi skal lese det i kveld,» lover Xander oppriktig.
Jeg prøve å la være å himle med øynene over at han
høres akkurat ut som når han får en lekse av en lærer.
Han kommer til å lese de nye retningslinjene og pugge

16

17

dem, akkurat slik han har lest og pugget utenat alt
materialet om matchingen. Og så må jeg rødme igjen
idet jeg kommer på et punkt jeg leste der:
Hvis dere velger å bli matchet, vil ekteskapskontrakten
bli inngått når dere er fylt tjueen. Forskning har vist at
både kvinners og menns fertilitet er høyest i en alder av
tjuefire. Matchingsystemet er utviklet for at de matchende parene skal kunne få barn omkring den alderen – og
dermed gi størst sannsynlighet for sunt avkom.
Xander og jeg skal inngå ekteskapskontrakt. Vi skal
få barn sammen.
Jeg trenger ikke bruke de neste årene på å lære meg alt
om ham, for jeg kjenner ham alt, nesten like godt som
jeg kjenner meg selv.
Den svake følelsen jeg har innerst inne av et slags
savn, forbauser meg. Mine jevnaldrende kommer til å
sitte de neste årene og drømme over bilder av matchen
sin, skryte av dem i lunsjpausen på skolen, vente på at
flere og flere biter med informasjon skal komme. Glede
seg til det første møtet, det neste møtet og så videre.
Det mysteriet eksisterer ikke for Xander og meg. Jeg
kommer ikke til å gå og lure på hvordan han er, eller
dagdrømme om hvordan vårt første møte vil bli.
Men da ser Xander på meg og spør: «Hva tenker du
på?» og jeg svarer: «At vi er heldige.» Og det mener jeg.
Det finnes fortsatt en masse å oppdage. Inntil nå har jeg
bare kjent Xander som en venn. Nå er han min match.
Vertinnen retter vennlig på meg. «Ikke ’heldig’, Cas-

sia. Det er ikke noe i Samfunnet som skyldes flaks.»
Jeg nikker. Selvfølgelig. Jeg burde vite bedre enn å
bruke et sånt utgammelt og upresist begrep. Nå for
tiden finnes det bare sannsynlighetsberegning. Hvor
trolig er det at noe skjer, eller hvor lite sannsynlig.
Vertinnen fortsetter. «Det har vært en travel kveld, og
det begynner å bli sent. Dere kan lese retningslinjene en
annen dag. Dere har masser av tid.»
Hun har rett. Det er det Samfunnet har gitt oss: tid.
Vi lever lenger og bedre enn noen andre i hele verdenshistorien. Og det er stort sett takket være matchingsystemet, som produserer fysisk og psykisk sunt og
friskt avkom.
Og alt det er jeg en del av.
Mine og Xanders foreldre klarer ikke å slutte med å
oie seg over hvor fantastisk dette er, og da vi går ned
rådhustrappen sammen, bøyer Xander seg inntil meg
og sier: «Skulle nesten tro de hadde arrangert alt sammen selv.»
«Jeg tror nesten ikke det er sant,» sier jeg og føler meg
virkelig rik. Det er helt utrolig at dette kan være meg
som går her, kledd i en vakker, grønn kjole med gull i
den ene hånden og sølv i den andre, ved siden av min
beste venn. Min match.
«Det tror jeg,» sier Xander ertende. «Egentlig visste
jeg det hele tiden. Det var derfor jeg ikke var nervøs.»
Jeg tar igjen. «Jeg visste det også. Det var derfor jeg
var nervøs.»
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Vi ler så godt at da luftbanen stanser, er det ingen av
oss som oppdager det med en gang, mens så kommer
det likevel et pinlig øyeblikk da Xander rekker ut hånden
for å hjelpe meg ombord. «Her,» sier han med alvorlig
stemme. Først vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre. Det
føles helt nytt å ta på hverandre nå, og dessuten har jeg
hendene fulle.
Da legger Xander hånden sin rundt min og trekker
meg med seg inn på lufttoget.
«Takk,» sier jeg mens døren lukker seg bak oss.
«Bare hyggelig,» sier han. Han slipper ikke hånden
min; det lille sølvskrinet jeg holder, skaper en barriere
mellom oss idet en annen blir brutt. Vi har ikke holdt
hverandre i hendene på denne måten siden vi var små.
Når vi gjør det i kveld, krysser vi det usynlige skillet
mellom vennskap og noe mer. Jeg kjenner det krible
oppover armen; å bli tatt på av min egen match er en
luksus som de andre på banketten i kveld ikke får oppleve.
Luftbanen tar oss fra de funklende, ishvite lysene i
Rådhuset til de mykere, gule verandalysene og gatelyktene i boligstrøkene. Mens gatene glimter forbi på
vei hjem til Mapletree, kikker jeg bort på Xander. De
gylne lysene utenfor er så lik hårfargen hans, og ansiktet hans er så pent, så trygt og godt. Og kjent, egentlig.
Hvis du alltid har visst hvordan du skal se på noen, blir
det så rart når ting forandrer seg. Xander har alltid vært
en jeg ikke kunne få, og det har jeg vært for ham også.

Men nå er alt nytt.
Den tiårige broren min, Bram, står ute på verandaen
foran huset og venter på oss. Vi forteller om banketten, og han tror ikke det han hører. «Er du matchet
med Xander? Kjenner jeg han du skal gifte deg med? Så
rart!»
«Det er du som er rar.» Jeg erter ham, og han dukker
da jeg later som jeg griper etter ham. «Hvem vet, kanskje din match også bor her i gata. Kanskje det er …»
Bram holder seg for ørene. «Ikke si det. Ikke si
det …»
«Serena,» sier jeg, og han snur seg og later som han
ikke hørte det. Serena bor i nabohuset. Hun og Bram
plager hverandre hele tiden.
«Cassia,» sier mor strengt og kikker rundt seg for å se
om noen hørte det. Man skal ikke snakke nedsettende
om andre i gaten eller lokalsamfunnet vårt. Mapletree er
kjent for å ha et sammensveiset og eksemplarisk miljø.
Det er ikke på grunn av Bram, tenker jeg for meg selv.
«Jeg bare erter, mamma.» Jeg vet at hun ikke klarer å
være sint på meg lenge. Ikke på matchbankettkvelden
min, ikke når hun er blitt minnet om hvor fort jeg er i
ferd med å bli voksen.
«Kom inn nå,» sier far. «Det er like før portforbudet.
Vi kan snakke om alt dette i morgen.»
«Fikk dere kake?» spør Bram far mens far åpner døren.
Alle snur seg, ser på meg og venter.
Jeg blir stående. Jeg har ikke lyst til å gå inn ennå.
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Hvis jeg gjør det, betyr det at denne kvelden er over,
og det vil jeg ikke. Jeg vil ikke ta av meg kjolen og
finne fram det vanlige tøyet; jeg ville ikke tilbake til
hverdagene, som er fine nok, men ikke spesielle, slik
som denne. «Jeg kommer inn snart. Bare noen minutter til.»
«Ikke bli lenge,» sier far vennlig. Han vil ikke at jeg
skal bryte fortforbudet. Det er byen som har bestemt
det, ikke han, og jeg forstår ham.
«Neida,» lover jeg.
Jeg setter meg på trappen til huset mitt, forsiktig, så
klart, med den lånte kjolen. Jeg kikker ned på foldene
i det vakre stoffet. Den er ikke min, men det er denne
kvelden, denne tiden på døgnet som er mørk og klar og
full av både det uventede og det velkjente. Jeg ser ut på
vårkvelden og vender ansiktet opp mot stjernene.
Jeg blir ikke sittende ute lenge, for i morgen – lørdag
– blir det travelt. Jeg må stille på arbeidstreningsplassen
min på sorteringssenteret tidlig om morgenen. Etterpå
har jeg fritimene på lørdagskveld, en av de få gangene
jeg kan være sammen med vennene mine utenfor skoletiden.
Og der kommer Xander til å være.
Inne på rommet mitt rister jeg tablettene ut av den
lille gropen i pudderdåsen. Så teller jeg dem – en, to,
tre; blå, grønn, rød – og slipper tablettene tilbake i den
vanlige metallsylinderen.
Jeg vet hva den blå og den grønne tabletten er til,

men jeg kjenner ikke noen som vet helt sikkert hva den
røde skal være til. Det har gått rykter om det i mange
år.
Jeg klyver til sengs og skyver den røde tabletten ut av
tankene. For første gang i livet har jeg lov til å drømme
om Xander.
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Jeg har alltid lurt på hvordan drømmene mine ser ut på
papiret, i tall. Noen der ute vet det, men ikke jeg. Jeg
drar søvnlappene av huden og passer på at jeg ikke napper for hardt i den bak øret. Huden er tynn der, det er
alltid vondt å dra av lappen der, spesielt hvis litt hår har
festet seg til limflaten på lappen. Jeg er glad jeg er ferdig
med min tur, og legger utstyret tilbake i esken. Det er
Brams tur å få på lappene i natt.
Jeg drømte ikke om Xander. Vet ikke hvorfor.
Men jeg har forsovet meg og kommer for sent på jobb
om jeg ikke skynder meg. Jeg går mot kjøkkenet med
kjolen fra i går kveld i hendene, og ser at frokosten allerede er levert, og at mor har satt den fram. Havregrøt,
gråbrun og helt som forventet. Vi spiser for sunnheten
og ytelsens skyld, ikke smaken. Unntaket er ferier og
feiringer. Siden de har holdt igjen på kaloriene våre hele
uken, kunne vi spise alt vi fikk på banketten i går kveld,

uten at det gjør noe utslag.
Bram flirer ertelystent mot på meg. Han sitter ennå
i soveklærne. «Nå?» sier han og stapper den siste skjeen
med havregryn i munnen, «forsov du deg fordi du lå og
drømte om Xander?»
Jeg vil ikke at han skal få vite hvor nær sannheten
han er; at jeg ikke drømte om Xander, men hadde lyst
til det. «Nei,» svarer jeg, «men burde ikke du heller vært
opptatt av å komme tidsnok til skolen?» Bram er liten
nok til å ha skole i stedet for jobb på lørdager, og hvis
han ikke får opp farten, kommer han for sent nå. Igjen.
Jeg håper han ikke får anmerkning.
«Bram,» sier mor, «gå og kle på deg, er du snill.» Hun
kommer til å sukke lettet når han blir litt eldre og starter
en halvtime senere om morgenen. Bram trasker ut, og
mor tar kjolen min og holder den opp. «Du var så fin i
går. Det er nesten synd å levere den tilbake.» Vi står og
ser på kjolen litt. Jeg beundrer stoffet, som fanger lyset
og spiller det tilbake, nesten som om lyset og stoffet
skulle vært levende vesener.
Vi sukker akkurat samtidig, og mor ler. Hun gir meg
et lite kyss på kinnet. «De sender jo en liten bit av stoffet, vet du,» sier hun, og jeg nikker. Hver kjole er lagd
med et flak på innsiden som kan skjæres i biter, én til
hver av jentene som bruker kjolen. Den lille lappen og
sølvskrinet med mikrokortet i skal være minnene fra
matchingen min.
Men likevel. Jeg kommer aldri til å se denne kjolen,
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min grønne kjole, igjen. I samme øyeblikk som jeg så
den, visste jeg at det var den jeg ville ha. Da jeg valgte
den, smilte damen på klesdistribusjonen da hun hadde
tastet inn nummeret – syttitre – på datamaskinen. «Det
er den du mest sannsynlig kom til å velge,» sa hun.
«Persondataene dine tydet på det. Det samme gjorde
psykologien din. Du har valgt annerledes enn flertallet
før, og jenter liker at kjolen fremhever øynene deres.»
Jeg smilte og så på mens hun sendte en assistent inn
for å hente kjolen. Da jeg prøvde den, så jeg at den var
helt riktig. Kjolen var som lagd for meg. Skjørtet falt
helt perfekt; midjen var innsvingt akkurat passe mye.
Jeg svingte meg foran speilet og beundret meg selv.
Damen sa til meg: «Så langt er du den eneste jenta i
denne kjolen på denne månedens matchbankett. Den
kjolen som er mest populær, er en av de rosa, nummer
tjueto.»
«Fint,» sa jeg. Jeg har ikke noe imot å skille meg ut
bare litt.
Bram viser seg i døråpningen igjen med krøllete klær
og rufsete hår. Jeg kan nesten se tannhjulene snurre i
hodet på mor: Hva er best – gre håret hans sånn at han
kommer for sent, eller sende ham av gårde som han er?
Bram tar den avgjørelsen for henne. «Sees i kveld,»
sier han og løper ut døren.
«Han kommer ikke til å nå det.» Mor ser ut av vinduet mot holdeplassen til luftbanen, der sporene lyser
opp og viser at toget kommer.

«Jo, kanskje,» sier jeg og ser på mens Bram bryter
enda en regel, den om ikke å løpe ute blant folk. Jeg
kan nesten høre ham trampe hardt mot fortauet der
han løper bort gaten med senket hode og skolesekken
dansende mot den skinnmagre ryggen.
Like før han er framme, setter han ned farten. Han
drar håret på plass og går lett og ledig opp trappen til
toget. Vi får håpe ingen andre har sett ham løpe. Så
kjører luftbanen videre med Bram trygt på plass.
«Den gutten kommer til å ta livet av meg.» Mor sukker. «Jeg burde fått ham opp av sengen før. Vi forsov
oss, alle sammen. Det var en stor kveld i går.»
Jeg er enig. «Ja, det var det.»
«Jeg må rekke neste bane til byen.» Mor hekter vesken
over skulderen. «Hva skal du gjøre i fritimene i kveld?»
«Xander og de andre skal sikkert bare spille spill på
ungdomssenteret,» sier jeg. «Vi har sett alle visningene,
og musikken er …» Jeg trekker på skuldrene.
Mor ler og fullfører setningen for meg. «For gamle
folk som meg.»
«Og den siste timen skal jeg bruke til å besøke bestefar.» Myndighetene tillater egentlig ikke at man avviker
fra det vanlige utvalget av fritidsaktiviteter; men kvelden
før noen skal ha sin siste bankett, er det både ønskelig
og tillatt å besøke dem.
Mor blir myk i blikket. «Det vil han sette pris på.»
«Har pappa fortalt bestefar hvem som ble matchen
min?»
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Mor smiler. «Han har tenkt å stikke innom på vei til
jobb.»
«Fint,» sier jeg, for jeg vil at bestefar skal få vite det så
fort som mulig. Jeg vet at han har tenkt like mye på meg
og min bankett som jeg har tenkt på ham og hans.
Jeg skynder meg å spise frokost, rekker banen min
med et par sekunders margin og lener meg mot seteryggen. Jeg har kanskje ikke drømt om Xander i natt,
men jeg kan dagdrømme om ham nå. Jeg kikker ut av
vinduene og tenker på hvordan han så ut i dressen i
går kveld, mens bydelene glir forbi på vei til byen. Det
grønne har ikke gått over i stein og betong ennå da jeg
ser hvite fnugg falle fra himmelen. Alle andre ser det
også.
«Snø? I juni?» sier hun ved siden av meg.
«Umulig,» mumler en mann tvers over midtgangen.
«Men se, da,» sier hun.
«Umulig,» gjentar mannen. Folk snur seg, vender seg
mot vinduene og ser urolige ut. Kan noe galt være sant?
Men ganske riktig, små, hvite fnugg driver forbi og faller mot bakken. Det er noe rart med denne snøen, men
jeg vet ikke helt hva det er. Jeg må nesten smile når jeg
ser alle de bekymrede ansiktene rundt meg. Burde jeg
også være bekymret? Kanskje. Men det er så vakkert, så
uventet, og – akkurat nå – så uforklarlig.
Luftbanen stanser. Dørene åpnes, og noen fnugg
driver inn. Jeg fanger ett i hånden, uten at det smelter.
Men det gjør mysteriet da jeg ser det lille, brune frøet

midt i snøfnugget.
«Det er poppelfrø,» sier jeg selvsikkert til alle. «Det
er ikke snø.»
«Ja, selvfølgelig,» sier mannen og høres ut som han er
glad for å ha en forklaring. Snø i juni ville vært atypisk.
Men ikke poppelfrø.
«Men hvorfor er det så mye av det?» spør en annen
kvinne og er fremdeles bekymret.
På et blunk får vi svaret. En passasjer som nettopp
kom på, sitter og børster hvite fnugg av håret og klærne.
«Vi fjerner poppellunden langs elven,» forklarer han.
«Samfunnet vil plante noen bedre trær der.»
Alle tar for gitt det han sier; de vet ikke noe om trær.
De mumler noe om at de er glade for at det ikke er tegn
på en ny oppvarming; gudskjelov har Samfunnet som
alltid tingene under kontroll. Men takket være mor,
som ikke klarer å la være å snakke om arbeidet sitt som
trepleier på arboretet, vet jeg at forklaringen hans faktisk er fornuftig. Popler bærer ikke frukt og kan ikke
brukes som brensel. Og frøene er en ren plage. De flyr
langt av sted, fester seg til alt og prøver å vokse overalt.
Ugresstrær, kaller mor dem. Men hun har likevel en viss
forkjærlighet for dem på grunn av frøene, som er små,
brune og svøpt i ren skjønnhet i de skjøre, hvite bomullstustene. De har små, hvite fallskjermer til å dempe
fallet, hjelpe dem å fly, fange vinden og la dem sveve til
et sted der de kan spire.
Jeg ser på frøet i hånden min. Det finnes et lite myst-
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erium likevel der i den lille, brune kjernen. Jeg er usikker
på hva jeg skal gjøre med det, så jeg stikker det bare i
lommen sammen med pillekapselen min.
Nestensnøen minner meg om en strofe fra et engelsk
dikt vi lærte i språk- og lesingstimene i år: «Stopping by
Woods on av Snowy Evening». Det er en av favorittene
mine fra alle de hundre diktene, de Samfunnet vårt valgte å beholde den gangen da de fant ut at kulturen vår
var altfor rotete. De opprettet komiteer som skulle velge
de hundre beste av alt: hundre sanger, hundre malerier,
hundre fortellinger, hundre dikt. Resten ble eliminert.
Fjernet for alltid. Det er best sånn, sa Samfunnet, og alle
trodde på det, for det lød så fornuftig. Hvordan kan vi
sette helt og fullt pris på noe som helst når vi blir overveldet
av altfor mye?
Min egen oldemor var en av de hundre historikerne
som var med på å velge ut de hundre diktene for nesten
sytti år siden. Bestefar har fortalt om det minst tusen
ganger, om at moren hans måtte være med å bestemme
hvilke dikt som skulle velges, og hvem som skulle gå
tapt for evig og alltid. Hun pleide å synge deler av diktene som vuggesanger. Hun hvisket når hun sang dem,
fortalte han, og jeg prøve å huske dem også da hun var
borte. Etter at hun var gått bort. I morgen skal bestefar
også gå bort. Mens vi legger de siste poppelfrøene bak
oss, tenker jeg på det diktet og hvor glad jeg er i det. Jeg
liker ordene i det siste verset:
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The woods are lovely, dark and deep.
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.
Jeg liker ordene deep og sleep og at de rimer og blir gjentatt; jeg tenker for meg selv at det diktet ville vært en fin
vuggesang hvis du bare lyttet til rytmen, ikke ordene.
For hvis du begynte å tenke over hva de siste ordene
betyr, ville du ikke klare å slappe av: flere mil igjen før
jeg kan sove.
«Det er tallsortering i dag,» sier arbeidslederen min,
Norah, til meg. Jeg sukker, men Norah reagerer ikke
på det. Hun skanner kortet mitt og gir meg det tilbake.
Hun spør ikke om hvordan det gikk på matchbanketten min, selv om hun helt sikkert ser fra de oppdaterte
dataene på meg at den var i går kveld. Men det er ikke
nytt. Norah bryr seg veldig lite om meg, for jeg er en av
de beste til å sortere. Det er faktisk nesten tre måneder
siden sist jeg gjorde en feil, og det var også siste gang
hun og jeg egentlig snakket sammen.
Vent, sier Norah da jeg snur meg for å gå til plassen min. Skannekortet ditt sier at du snart skal ta den
formelle sorteringstesten.
Jeg nikker. Jeg har tenkt på det i flere måneder; ikke
like mye som jeg har tenkt på matchbanketten, men
ofte nok. Selv om noen av disse nummersorteringene er
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kjedelige, kan sortering føre til mer interessante stillinger
senere. Kanskje jeg kan drive med restaurering, slik som
far. Da han var like gammel som jeg, hadde han også
sortering som arbeidsaktivitet. Det samme hadde bestefar, og oldemor, selvfølgelig, hun som var med på en av
de største sorteringene noensinne da hun satt i Hundrekomiteen. De som leder matchingen, starter også med
sortering, men det er jeg ikke interessert i. Jeg liker å ha
historiene og informasjonen på armlengdes avstand; jeg
vil ikke ha ansvar for å sortere virkelige mennesker.
Sørg for at du er klar, da, sier Norah, men både hun
og jeg vet at jeg er det allerede.
Gule lys skinner skrått inn gjennom vinduene ved
terminalene våre på sorteringssenteret. Jeg kaster skygge
over de andre jeg går forbi. Ingen ser opp.
Jeg smyger inn på den bittelille plassen min, som er
akkurat bred nok til et bord, en stol og sorteringsskjermen. De tynne, grå skilleveggene reiser seg på begge
sier, og jeg kan ikke se andre. Vi er som mikrokortene
på skolebiblioteket  hver og en pent stukket inn i en
sprekk. Myndighetene har datamaskiner som kan sortere mye raskere enn oss, selvfølgelig, men vi er viktige
likevel. Man kan aldri vite når teknologien svikter.
Det var det som skjedde med samfunnet før vårt. Alle
hadde teknologi, altfor mye av det, og det fikk katastrofale konsekvenser. Nå har vi den grunnleggende teknologien vi trenger  portaler, lesere, skrivere og informasjonen vi tar inn, er mye mer ensartet. Spesialister på

ernæring trenger ikke å vite hvordan man programmerer luftbaner, for eksempel, og programmerere på
sin side trenger ikke vite hvordan man lager mat. Den
slags spesialisering gjør at folk ikke blir overveldet. Vi
trenger ikke forstå alt. Og dessuten, som Samfunnet
stadig minner oss om, er det forskjell på viten og teknologi. Det man vet, kan aldri svikte.
Jeg stikker inn skannekortet mitt, og sorteringen
starter. Selv om jeg liker ordassosiasjoner eller bildeog setningssortering best, er jeg flink med tallene også.
Skjermen viser meg hvilke mønstre jeg skal finne, og
numrene begynner å rulle nedover skjermen som små,
hvite soldater på en svart slagmark som venter på at jeg
skal feie dem ned. Jeg tar tak i hvert tall og begynner å
sortere dem, trekker dem til siden og inn i forskjellige
bokser. Fingeren min lager en lav, myk lyd, nesten like
taus som når snø faller.
Så lager jeg en snøstorm. Tallene flyr inn på plassene
sine lik fnugg som driver i vinden.
Et sted halvveis blir mønsteret vi ser etter, forandret.
Systemet sporer hvor raskt vi oppdager forandringene,
og hvor hurtig vi tilpasser sorteringen. Du vet aldri når
en forandring kommer. To minutter senere forandrer
det seg på nytt, og igjen fanger jeg det opp i den aller
første tallinjen. Jeg aner ikke hvorfor, men jeg kan liksom alltid forutse endringen i mønsteret før det skjer.
Når jeg sorterer, har jeg ikke tid til å tenke på annet enn det jeg ser foran meg. Derfor tenker jeg ikke
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på Xander der på den lille, grå plassen min. Jeg savner
ikke følelsen av den grønne kjolen mot huden min eller
smaken av sjokoladekake på tungen. Jeg tenker ikke på
bestefar, som skal spise sitt siste måltid i morgen kveld
på endebanketten sin. Jeg tenker ikke på snø i juni eller
andre ting som ikke kan finnes, men som på en måte
gjør det likevel. Jeg ser ikke for meg den blendende solen eller en kjølig måne, eller at lønnetreet i hagen vår
blir gyllent, grønt og rødt. Jeg skal tenke på alt det der
og mer til senere. Men ikke når jeg sorterer.
Jeg sorterer og sorterer helt til det ikke er mer data
igjen. Hele skjermen er tom. Jeg er den eneste som får
den til å bli blank.
Da jeg tar luftbanen tilbake til Mapletree, er alle poppelfrøene borte. Jeg har lyst til å fortelle mor om dem,
men da jeg kommer hjem, har hun, far og Bram allerede dratt til fritidstimene sine. Det blinker en beskjed
til meg på portalen. Synd at vi ikke traff deg, Cassia, lyser
det. Ha det hyggelig i kveld.
Det piper på kjøkkenet; maten min kommer. Aluminiumsbeholderen glir inn gjennom matluken. Jeg skynder
meg å ta den og rekker å høre lyden av matvognen som
skrangler videre på sporet sitt bak husene i bydelen.
Det damper av maten da jeg åpner den. Vi må ha fått
en ny leder for ernæringspersonalet. Før var maten alltid lunken da den kom. Nå er den kokvarm. Jeg spiser
i en fart og brenner meg litt i munnen, for jeg vet hva
jeg har lyst til å gjøre med denne sjeldne anledningen

med tomt hus. Jeg er aldri egentlig alene; portalen summer i bakgrunnen og er oppdatert, holder øye med oss.
Men det er greit, egentlig. Jeg trenger den til det jeg
skal. Jeg vil se på mikrokortet uten å ha foreldrene mine
eller Bram kikkende over skulderen. Jeg vil lese mer om
Xander før jeg treffer ham i kveld.
Idet jeg stikker inn mikrokortet, får summingen en
mer målrettet lyd. Portalskjermen lyser opp, og hjertet
banker fortere i spenning, selv om jeg kjenner Xander
så godt fra før. Hva er det Samfunnet har bestemt at jeg
bør vite om ham, dette mennesket som jeg skal dele det
meste av livet med? Vet jeg alt om ham, slik jeg tror,
eller er det noe jeg ikke har fått med meg?
Cassia Reyes, Samfunnet har den glede å presentere
deg for din match.
Jeg smiler da Xanders ansikt kommer opp på skjermen rett etter stemmen. Det er et godt bilde av ham.
Som vanlig er smilet strålende og ekte, og de blå øynene
er snille. Jeg studerer ansiktet nøye og later som jeg aldri
har sett dette bildet før; at jeg bare har sett et eneste,
lite glimt av ham på banketten i går kveld. Jeg gransker
flatene i ansiktet hans, hvordan munnen ser ut. Han er
virkelig kjekk. Jeg ville aldri våget å tenke at han kanskje kunne være min match, selvfølgelig, men nå som
det har skjedd, er jeg blitt interessert. Nysgjerrig. Litt
redd for at dette kanskje kan forandre vennskapet vårt,
men mest av alt bare glad.
Jeg strekker meg for å ta på ordene Retningslinjer for
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beiling på skjermen, men før jeg når dem, blir Xanders
ansikt mørkt og forsvinner. Skjermen piper, og stemmen gjentar: «Cassia Reyes, Samfunnet har den glede å
presentere deg for din match.»
Hjertet mitt stopper, og jeg tror ikke mine egne øyne.
Et ansikt kommer til syne på portalskjermen foran
meg.
Det er ikke Xander.
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