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JUGHEAD
Riverdale er kendt som ”byen med pep!”. Men er man her længe 

nok, vil man opdage, hvor mange af de påklistrede smil der i virke-

ligheden dækker over et Narnia-skab med skeletter. Ja, okay, alle små 

byer har hemmeligheder. Men selv vi, der er vokset op i Riverdale 

og har boet her hele vores liv, er i chok over det, der er begyndt at 

vælte ud af Pandoras æske.

Jeg ved, hvad jeg taler om. Jeg har opdaget, at alle de mennesker, 

der er tæt på mig, er viklet ind i det ene Twin Peaks-agtige melo-

drama efter det andet.

Riverdale er ellers en by med klassiske traditioner: midnatspande-

kagebanketten sidst på vinteren, hvor rådhusets vinduer er dækket 

af rimfrost, og frosttågerne står en ud af munden, når – eller hvis – 

man vover sig udenfor. Eller Homecoming-weekenden på Riverdale 
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High School, en tv-transmissionsværdig tilbedelse af Amerikas essens: 

football, fest og byens fejring af sig selv.

Men min personlige favorit – og i virkeligheden den eneste, der 

rigtig betyder noget for mig – må være sommerfesten den 4. juli. 

Jeg plejer at følges med Betty og Archie; vi propper os med hotdogs 

og candyfloss og kaster til måls, så folk ryger i bassinet (Betty har 

altid haft den bedste kastearm). Om aftenen tager Archie og jeg som 

regel et smut til Centerville for at se på fyrværkeriet, mens Betty 

bliver hjemme for at se Riverdales fyrværkeri sammen med sin søster, 

Polly (som nærmest er vokset sammen med sin kæreste, Jason, men 

Betty har ikke noget imod at være tredje hjul). Vi er altid med til 

den sommerfest. Det har vi altid været. Archie og jeg var med vores 

forældre til festen, allerede inden vi kunne gå. Betty kom med i 

første klasse. Og det er altså bare sådan, det er.

Eller rettere: Sådan, det var.

For den her sommer er alting anderledes. Betty er i praktik 

som journalist på sitet Hello Giggles i LA. (Nå ja, og Polly og 

Jason har slået op med det vildeste jordskælvsagtige brag, sådan 

lidt a la War of the Roses). Og Archie har haft travlt i sin fars 

byggefirma …

Jeg har helt ærligt ikke set så meget til ham på det sidste. Hvorfor? 

Tja … det er en lang historie.

Og mig selv? Hm, intet nyt under sommersolen. Om aftenen 

arbejder jeg i Twilight Drive-in-bio for at tjene lidt penge og komme 

væk hjemmefra og holde mig lidt på afstand af min far …

At holde mig på afstand er noget af det, jeg er bedst til – at 

observere tingene på afstand og skrive dem ned.



Samtidig, i New York, gik en overklassepige ved navn Veronica 

Lodge – som ingen af os kendte på det tidspunkt – rundt og udlevede 

sit helt eget afsnit af Gossip Girl, finansieret af hendes far, en vis 

Hiram Lodge, og hans uudtømmelige bankkonto. Veronicas forældre 

havde haft en fortid i Riverdale, men, hey – det havde ligesom ikke 

noget med os at gøre.

Eller hvad?

Man taler om sommerfugleeffekten, når bittesmå begivenheder får 

uforudsigelige – og katastrofale – konsekvenser. En enkelt sten. Et 

utal af ringe i vandet. En virkning, ingen kan forudsige.

Det var os den sommer. Archie, Betty, Veronica og mig. Det var den 

3. juli. Ferien strakte sig foran os som et brudt løfte. Vi var adskilte, 

men forbundne på en måde, ingen af os anede. Små, intetanende 

sommerfugle, der baskede løs i blinde.





DEL I: MORGEN
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Fra: DDoiley1@AdventureScouts.net
Til: [list: All_Scout_Mailing]
Emne: Huskeliste til lejr

Til alle Riverdales spejdere

I er forhåbentlig alle sammen ved at være klar til vores lejr 
i aften. (I ville jo slet ikke være spejdere, hvis ikke I altid 
var klar!). Men tjek alligevel listen herunder:

♦ vandrerygsæk
♦ telt
 (Husk også pløkker, line og teltunderlag! Der kan være 
meget mudret i Sweetwater Woods).
♦ sovepose (og evt. lagenpose)
♦  multiværktøj (ingen lommeknive, se spejderlederens 

reglement)
♦ lommelygte (og ekstra batterier)
♦ badetøj
♦ sandaler, der kan tåle vand
♦ lange underbukser, nattøj og sokker
♦ vandflaske
♦ proteinbarer eller andre snacks
♦ solcreme
♦ læbepomade
♦ toiletpapir
♦ myggebalsam
♦ tandbørste/toiletsager
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Jeg medbringer førstehjælpskasse. I kan eventuelt også 
medbringe kamera, kikkert og den vedhæftede vandre-
guide til Sweetwater Woods (selv om alle burde være 
bekendt med området nu).

I skal være forberedt på to krævende vandreture: en til selve 
lejren i aften og en i morgen ved solopgang. Hvis man kan 
identificere udvalgte planter og dyr på begge ture, vil man 
få tildelt et duelighedstegn.

Jeg glæder mig til at tage på tur med jer, gode spejdere! 
Sig til, hvis I har nogen spørgsmål.

Venlig hilsen
Dilton, spejderleder



Jay-Jay, FYI, far leder efter dig. Han er på 
krigsstien. Hold lav profil. Men før eller siden 
må du tage den med ham.

Tak, det er modtaget. Ses om lidt?

På vej. Skulle lige af med farmand. XX

Cheryl:

Cheryl:

Jason:
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KAPITEL 1

BETTY
Kære dagbog

Jeg fatter ikke, at det allerede er 4. juli! Det er vildt mærkeligt at 

fejre det her i LA uden Polly og Archie og Jughead. Jeg kan ikke 

huske, hvornår jeg sidst er gået glip af sommer festen i River-

dale. Måske den sommer, hvor Archie brækkede armen, da han 

byggede legehus oppe i et træ sammen med Jughead, og vi sad 

indenfor resten af tiden og læste tegneserier og spiste is med røde, 

hvide og blå striber. Vores tunger blev helt lilla, og Juggie åd tre 

is, hver gang Archie og jeg spiste én. Men det er 100 år siden.

Jeg savner selvfølgelig Riverdale og mine venner. Men LA 

er FANTASTISK. Godt nok lugter tante Gertrudes hus lidt 

mystisk (jeg tror seriøst, det sidder i væggene – en underlig 

blanding af hvidløg og gammelkonesæbe), men det ligger lige 

på kanten af Runyon Canyon. Hver dag inden arbejde går jeg 

en tur. Udsigten er for sindssyg. Det er så vildt. Sådan noget 

finder man ikke i Riverdale.
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Vejret er skønt, baristaen på Blackwood Coffee ved, hvad 

jeg skal have (drypkaffe med mælk og to gange sukker) … 

nå ja, en ting mere …

Jeg savner Polly. Men at være væk fra mor?

Øh, slet ikke dårligt.

Altså, jeg elsker hende selvfølgelig og ved også, at hun 

elsker mig, men hun er så kontrollerende. Jeg føler for en 

gangs skyld, jeg har min frihed. Og det er ret cool.

Jeg elsker at arbejde på Hello Giggles. Selv om jeg stadig 

mangler at gøre indtryk på min chef, redaktøren Rebecca 

Santos. Hun synes nok, jeg er en eller anden ubetydelig bon-

deknold. I hvert fald er hun ikke særlig begejstret for mig.

Jeg ved godt, at jeg er den nye pige og kommer udefra, 

og jeg er nok den mindst erfarne på hele redaktionen, men 

indtil videre har jeg bare løbet ærinder for Rebecca, hentet 

kaffe, organiseret møder, ordnet post – totalt piccolinearbejde.

Altså, jeg elsker det alligevel. Men foreløbig er adresse-

mærkater det eneste, jeg har fået lov til at skrive på. Rebecca 

vil have, at jeg skriver adresserne med blyant først og så med 

tusch bagefter. Hvem sagde OCD? Nå, men det er i hvert 

fald ikke ligefrem Pulitzer-stof, jeg skriver her.

Rebecca sørger for, at jeg hele tiden har noget at lave. 

Hvilket er meget godt, af flere forskellige grunde. Det bety-

der i hvert fald, at jeg ikke har tid til at ærgre mig over 

den eneste rigtig irriterende ting ved at være i LA hele 

sommeren: at jeg ikke kan være sammen med mine venner 

den 4. juli.
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Hey, søs. Er du der? Jeg vil bare snakke. Skal 
også have flere detaljer om ham ”Awesome 
Brad”. Lyder meget … ikke-Archie-agtigt. Det 
må være godt. Savner dig.

ILM. Men kan du ikke bare kalde ham ”Brad”, 
PLEASE :) Han er slet ikke Archie. På den 
gode måde. Men heller ikke Archie. På  
den dårlige måde.

Seriøst? Hvem er det lige, jeg prøver at narre her, dagbog? 

Det mest irriterende er at være væk fra Archie.

Polly:

Betty:

”Awesome Brad”. Sådan præsenterede han sig. Det var så 

åndssvagt, at jeg ikke kunne lade være med at grine – helt 

efter hensigten vistnok.

Jeg mødte ham, da jeg havde været her et par uger. Jeg var 

endelig ved at vænne mig til energien her i LA – den sinds-

syge trafik, dagligt at holde i kø på motorvejen flere timer 

ad gangen, at vejret altid er det samme (seriøst, folk herovre 

aner ikke, hvad de skal gøre, når det en sjælden gang imel-

lem begynder at regne. De ville DØ, hvis de skulle overleve 

en vinter i Riverdale, selv om vi har ahornsirup nok til, at 

hele byen kunne tage citronkuren på samme tid), og at alle, 

også ganske almindelige mennesker, ligner stjerner og måske 
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faktisk bliver stjerner en dag. Jeg følte mig stadig som den 

lille pige fra landet, der var kommet til storbyen, og hvordan 

skulle jeg egentlig også kunne andet? Bogstavelig talt alt mit 

tøj havde en eller anden form for lyserødt blomstertryk. Jeg 

kunne lige så godt have skrevet TURIST i panden … eller 

ALIEN. Men jeg begyndte så småt at vænne mig til byens 

rytme, og selv om jeg følte mig fremmed, følte jeg mig sam-

tidig godt tilpas der.

Polly blev ved med at sms’e og spørge til fyrene i LA, og 

jeg blev ved med at svare det samme: Fyre lægger aldrig rigtig 

mærke til mig. Jeg er ”hende den søde”. Naboens datter. Og 

den eneste fyr, jeg nogensinde har ønsket skulle lægge mærke 

til mig, elsker mig allerede … men nok ikke på den måde, 

jeg godt kunne tænke mig. For ham er jeg naboens datter.

(Jeg er ikke 100 procent sikker på, hvordan han har det 

med mig. Jeg har aldrig turdet spørge).

Det var altså fredag, det var sommer, og Rebecca havde 

bedt mig hente sushi (makiruller med tempurarejer og brune 

ris, ekstra spicy mayo ved siden af og en hijiki-salat – jeg 

havde allerede lært hendes bestilling udenad). Men selv om 

jeg havde ringet i forvejen, sagde indehaveren, at det ville 

tage lidt tid, så jeg tog min bog (min yndlings, Blå, blå øjne, 

selvfølgelig) og satte mig på græsset i Maguire Gardens, hvor 

der altid er masser af mennesker at kigge på.

Det var sådan en dag, hvor man kan lugte sommeren, alting 

er grønt og blomstrer, og himlen er blå, som den ellers kun er 

på billeder. Men det her var virkelighed. Hashtag ”no filter”.
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Pludselig faldt en skygge over bogsiden. ”Det er da ikke 

ligefrem læs-let, det der, hva’?”

Jeg så op. En fyr på min alder, i T-shirt og cargobukser, med 

mellemblondt surferhår. Han sendte mig et stort tandpastasmil.

Jeg rødmede. ”Nej, det er måske ikke den mest kulørte 

ferielæsning, men hun er min yndlingsforfatter,” sagde jeg. 

Århundredets underdrivelse. Jeg er KÆMPEFAN af Toni 

Morrison. Hello Giggles arrangerer en signering med hende 

i løbet af sommeren, og jeg vil bare så gerne være med. Lige 

siden jeg fandt ud af det, har jeg sørget for at komme med 

”diskrete” hentydninger – som for eksempel konstant at gå 

rundt med en af hendes bøger under armen.

”Hvis det der er din kulørte ferielæsning, har du brug 

for noget mere kulør,” sagde han så. Han fik små rynker om 

øjnene, når han smilede.

”Har du et forslag?” Flirtede jeg? Måske var LA-Betty 

bedre til at flirte. Hende kunne Riverdale-Betty godt lære 

lidt af.

Han smilede igen. ”Det var lige det, jeg håbede, du ville 

spørge om. Mit bedste forslag er det her: Du giver mig posten 

som din feriekoordinator.” Jeg må have set overrasket ud, for 

han tilføjede: ”Eller altså, måske bare en middag. Helt stille 

og roligt. Jeg lover, at jeg ikke er en eller anden psykomor-

derweirdo. Seriøst.”

”Hmm.” Jeg lod, som om jeg tænkte. ”Altså, så længe du 

ikke er nogen psykomorderweirdo. Jeg kan godt lide stille 

og roligt.”
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”Der kan du se. Vi er soulmates.”

Soulmates. Jeg så et glimt af Archies røde manke for mig, 

fregnerne og de dybe, grønne øjne. Men selv om Archie og 

jeg tit mødes og spiser på Pop’s, ville man aldrig gå hen og 

tro, at vi var på date.

”Her, min telefon. Må jeg få dit nummer?” Han rakte 

den til mig. Og rynkede panden. ”Nå ja, det vil egentlig 

også være meget rart at vide, hvad du hedder. Der var jeg 

vist lidt for hurtig.”

Jeg lo. ”Jeg hedder Betty. Betty Cooper.” Jeg tog telefo-

nen og opdagede i det samme, hvad klokken var. Rebeccas 

tempura var for længst blevet kold. Åh nej. Jeg skyndte mig 

at taste mit nummer ind og tage mine ting. ”Jeg er ked af 

det, men jeg er … praktikant og …”

”Cool nok. Det kan du fortælle mig om senere. Over 

middagen.”

Jeg smilede. Gad vide, om jeg også havde små smilerynker 

om øjnene? ”Over middagen.”

”Hey, for resten! Jeg hedder Brad. Men siden du nu er 

ny her i Cool Cali, må du gerne kalde mig Awesome Brad.”

Jeg så på ham. ”Okay, må jeg også gerne lade være med at 

kalde dig det?” Dér var hende den flirtende LA-Betty igen! 

Chok. Og sjovt. På en måde.

”Betty Cooper, du må kalde mig, lige hvad du vil. Men 

du må hellere se at komme tilbage til det arbejde, inden din 

chef tager dig i at chatte surferfyre op i middagspausen.”



Fra: KweenKatJosie@Pussycats.net
Til: [liste: Bad_Kitties]
Emne: Numre til i morgen

Mine ærede gudinder/søstre/sangerinder

Tak til jer for den vildeste øver i går. Vi styrer alt for sygt.

Husk, at vi skal mødes på skolen i dag klokken 14.00, sharp, 
og øve en sidste gang inden den store koncert i morgen foran 
rådhuset. Jeg har vedhæftet sætlisten. Tjek den ud, ret den 
til, men vær parate til at forsvare jeres forslag til ændringer.

Vi mødes til lydprøve på pladsen klokken 16.00 i morgen. 
Kom til tiden, ladies. Vi når måske ikke med til Twilights 
årlige visning af Independence Day (seriøst, kører Jughead 
Jones noget ironi her, eller hvad?), men i bedste Pussycat-
stil skal vi have god tid til at få forfesten op at køre inden 
showet.

Sidst, men ikke mindst: Hvis I støder på Reggie Mantle, 
skal I skynde jer væk. Han har tilbudt at være ”manager” for 
Pussycats. I må ikke lade ham trænge jer op i en krog – så 
er I i hvert fald selv ude om det.

Kys og knus
J.




