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PROLOG

JUGHEAD
Sommer. Alene ordet fremkalder en række trygge indre bil-

leder. Lange aftener, hvor man betragter solen synke i hori-

sonten, ildfluerne, der lyser op i mørket som fyrværkeriet 

den 4. juli. Dovne dage i hængesofaen på terrassen, hvor man 

forsøger at finde balancen mellem at nyde sin is og spise den, 

inden den smelter, klistersødt, i den bagende sol.

Sommeren er beregnet til at dovne i, til at klaske myg 

og plaske rundt i Sweetwater River, til at glemme alt om 

vækkeuret og tiden i det hele taget. Sommeren er beregnet 

til at leve i frit fald, hængende tegneserieagtigt i luften ud 

for klippen, i en tilstand, hvor alle former for ansvarlighed 

er kastet over bord, og der kun er en selv, ens bedste venner 

og følelsen af, at alt, hvad man er og foretager sig, er sløret, 

flygtigt … og kun tilhører en selv.

I Riverdale tilhører sommeren os.

Eller det troede vi i hvert fald. Indtil denne sommer. Indtil 
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Archie Andrews blev anholdt for mord og måtte gå rundt 

hele sommeren inden sit tredje år i high school og vente på 

retssagen. Indtil vi blev nødt til at overveje den frygtelige – 

og frygtelig reelle – mulighed for, at Archies retssag kun var 

begyndelsen.

Cassidy Bullock. Vi var ikke ligefrem knuste over hans 

død. Det var jo ligesom ham og hans bøllevenner, der havde 

terroriseret os den weekend, vi var oppe i Veronicas hytte 

ved Shadow Lake. Og de ville sandsynligvis have gjort endnu 

værre ting, hvis ikke Veronica havde aktiveret den lydløse 

alarm.

Så vi var ikke kede af, at han var blevet dræbt (formentlig 

af familien Lodges bodyguard, Andre). Men vi var kede af, at 

Hiram Lodge, Veronicas far, havde fået Archie hængt op på 

mordet. Og at anklagerne havde holdt ved.

Evig sommer. Sommerkærlighed. Digteren Wallace Stevens 

skrev, at ”sommernatten er som en tankes perfektion”. Men 

for Archie, Veronica, Betty og mig var intet perfekt. Der var 

bare virkelighedens ubarmhjertighed.

For Archie bestod virkeligheden i at gennemgå sit vid-

neudsagn, til det føltes lige så velkendt som at trække vejret. 

Virkeligheden var at gennemgå den sag, Hiram Lodge havde 

bygget op mod ham, med den nok så berømte tættekam 

sammen med sin mor, Mary Andrews, velsagtens den mest 

hengivne hjælper, en teenager anklaget for mord overhovedet 

kunne have.

Ud over Mary bestod Team Archie af Betty Cooper, 

pragmatisk og målrettet som altid. Sidste sommer fik hun – 

naboens ikke altid helt så pæne pige – afprøvet sine journali-

stiske færdigheder i et praktikophold på en livsstilsblog i LA. 

Nu brugte hun sine efterforskningstalenter på at bevise, at 

hendes ældste ven var uskyldig. Mens hun samtidig forsøgte 

at komme overens med, at hendes far havde vist sig at være 

den seriemorder, Riverdale kendte under navnet Black Hood.

Imens havde Riverdales helt egen storbypige, Veronica 

Lodge, frasagt sig sine arverettigheder – og de plettede fami-

liebånd, der fulgte med. Den tidligere prinsesse af Park Avenue 

havde vendt ryggen til familienavnet og den økonomiske 

tryghed, det medførte. Og til trods for at hun var i gang med 

at lære at stå på egne ben og som den nyeste ejer af Pop’s 

Chock’Lit Shoppe at skabe noget selv, var hun fanget i en 

skyttegravskrig med den kære farmand. Og belønningen, der 

ventede på den anden side af denne ophedede fejde?

Archie Andrews’ frihed. Måske endda hans sjæl.

For mit eget vedkommende gjorde jeg mit bedste for at 

ære min egen fars fornemmelse for loyalitet og familie og 

var så småt ved at vænne mig til min nye rolle som Serpent 

King. Jeg var selvfølgelig bekymret for Archie  – eller ret-

tere rædselsslagen på hans vegne – men jeg prøvede at virke 

opmuntrende og positiv (hvilket bestemt ikke kommer let 

til mig for nu at sige det mildt). Men jeg havde en bande – 

bogstavelig talt – der havde blikkene rettet mod mig med en 

forventning om, at jeg ledte dem. Serpents ville gøre hvad 

som helst for mig, og for familien Andrews, især efter at de 
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havde givet os husly, da Hiram Lodge kylede alle ud, som 

var så uheldige at bo i Southside. Nu, hvor min far havde 

trukket sig tilbage, var det på høje tid, at jeg beviste, at jeg 

fortjente deres tillid og tiltro.

Problemet var bare, at jeg ikke var sikker på, jeg selv troede 

på det. Da Jason Blossom blev myrdet, mistede Riverdale en 

eller anden form for oprindelighed, noget ophøjet. Gennem 

årtier havde vores lille samfund været gennemsyret af en 

kernesund landsbycharme. Ingen havde været interesseret i 

at kigge om bag facaden, kradse i lillebyidyllens pittoreske 

overflade. Ingen havde haft lyst  … ikke engang dem, der 

vidste bedre. Dem, der kun alt for godt kendte til byens 

hemmeligheder og dens mørke, rådnende kerne.

Jason Blossom. Seriemorderen Black Hood. Og nu Archie 

Andrews, tidligere lillebygulddreng, under anklage for mord 

og fanget i kløerne på en skandaløs gangster, og han stod til 

at miste alting alene på grund af et sammenstød med den 

forkerte mand.

Sommeren havde føltes uendelig, og vi lå nu og sprællede 

i dens klistrede og nådesløse spindelvæv. Dagene var ende-

løse, som alle sommerdage, men det tunge, sirupsseje tempo 

virkede pludselig farligt, truende.

September nærmede sig. De fleste frygtede at vende tilbage 

til skolen: lektier, kliker, tidlige morgener.

Men det var ikke det, der optog os. Vi ville have givet 

hvad som helst for den slags bekymringer. I stedet frygtede 

vi, at Archies sidste chance – hans sidste mulighed for frihed, 

for at slå Hiram Lodge på hans hjemmebane – var ved at 

forsvinde mellem fingrene på os.

Og hvis ikke vi kunne redde Archie fra de mørke rædsler 

dybt i Riverdales hjerte, hvem kunne så?
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KAPITEL 1

Reggie:

Reggie:

Reggie:

Archie:

Archie:

Fest i Casa Mantle i aften, bro.

Jeg er ikke rigtig i festhumør, beklager.

Forståeligt. Men mine forældre er 
ikke hjemme, og det er i næste 
uge, din sag bliver afgjort, ikke?

Men hey, hvad skal du ellers lave? Din 
mor har helt sikkert styr på sagen. Tag 
en slapper. Du må trænge til det.

Mind mig ikke om det.

Archie:

Jeg vil ikke forlade min mor. Hun arbejder 
røven ud af bukserne for min skyld.

Reggie:

Hun er din MOR. Hun vil sikkert gerne 
have, at du får en aften som en helt 
almindelig fyr og ikke som påstået morder.

Reggie:

Du ved, jeg har ret.

Archie:

…

Reggie:

Jeg får fat i resten af Bulldogs. Så 
skriver jeg til Veronica. Hun og din mor 
skal nok sørge for, at du dukker op.

Reggie:

Én friaften. Så står den på ”Dead 
Man Walking” igen bagefter.

Archie:

Fedt, tak.

Reggie:

Det var bare for sjov, dude. 
Du bliver frikendt. Glem det 
hele. Bare for en aften.
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Archie:

Jeg vil prøve, men det er lettere sagt end gjort.

Reggie:

|||

Veronica:

Veronica:

Archie:

Ronnie, elsker dig, men er du sikker på, at 
en fest er den bedste ide? Selv hvis jeg var 
i humør til det – så burde vi arbejde. På min 
sag. Eller jeg burde. Min mor gør det allerede.

Archie:

Hvis ikke det stammer fra ”Carrie: The 
musical”, har jeg ikke læst den endnu.

Arch, jeg har lige fået en spændende sms 

fra Reggie Mantle …  🎇 🎂 🍷🍷

”All work and no play makes Archie 
a dull boy.” Kan du ikke din Stephen 
King-møder-Kubrick?

Det gælder ligesom for det 

meste, ikke? 👊

Veronica:

Veronica:

Det var bare en joke, elskling. 
Men seriøst, du fortjener at 
have det lidt sjovt.

Archie:

… Fordi det måske varer lang tid, inden 
jeg får det sjovt igen?

Det sagde jeg ikke. Og jeg nægter at gå med 
på den der negative energi. Jeg er 100 procent 
sikker på, vi kan bevise din uskyld. MEN jeg 
synes stadig, vi fortjener en friaften.

Archie:

Men min mor …

Veronica:

Ingen grund til bekymring. Din mor synes 
selvfølgelig, det her er en fantastisk ide. 
Hun blev så glad, da jeg foreslog det.

Archie:

Hvad med Betty?
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Veronica:

Det var lidt sværere. Hun blev ved med at mumle 
om dokumenter og overstregningstusser – den 
pige mener det alvorligt. Men din mor overtalte 
hende. Hvilket er endnu et strålende bevis på, 
at du har den bedste advokat. Og godt kan 
holde fri en enkelt aften for at trække vejret.

Archie:

Betty:

Betty:

Jughead:

Jughead:

Hvad er sandsynligheden for, at 
jeg kan tale dig fra det her?

Du har de vildeste 
overtalelsesevner, V! 👏

Veronica:

Veronica:

Veronica:

Veronica:

Betty:

Betty:

Veronica:

Cirka den samme som din chance for at blive 
dømt for en forbrydelse, du ikke har begået.

Jeg henter dig kl. 20.

|||

|||

Archie har overgivet sig, selvfølgelig.

Uh, mind mig ikke om det. Det er 
lige præcis, hvad jeg frygter …

Undervurder aldrig en Lodge med en mission.

Så kan du godt finde din kærestehue frem, Jug.

Du gør det for Archies skyld. Og min. 😉

Jeg har kun én hue, Betty. Det ved du godt. 
Men ja, jeg har hørt det. Fest hos Reggie. 
Jeg har haft mareridt, der var sjovere.

Jeg kan ikke påstå, at jeg føler mig særlig 
festlig. Men hvornår gør jeg nogensinde 
det? Kan bare ikke sige nej til dig.

Niks! Glem det. Kun gode vibes i aften. Ses.
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|||

|||

Betty:

Kys.

Cheryl:

JoJo! LA er helt vidunderlig. Jeg er så glad for, 
at Toni overtalte mig til den her tur gennem 
landet! Vi er som … Thelma og Louise, uden 
den tragiske slutning selvfølgelig. Og hvis 
Susan Sarandon var ægte rødhåret som moi. 
Har du fulgt med på insta? #ChoniGoesWest.

Josie:

Josie:

Søde, du ved da, at jeg følger dine fantastiske 
eventyr. Og jeg er glad for, du har det sjovt. 
Kattene hænger fast med det yderste af kløerne. 
Riverdale er den samme, gab-gab, miniputby.

Cheryl:

Cheryl:

Hvor mange gange skal jeg sige det: Du er 
for god til verdens mest ubetydelige by. Du 
burde være i La-La Land sammen med os!

Det næste roadtrip skal helt sikkert være 
en Pussycats-tour. Jeg melder mig frivilligt 
som manager.

Cheryl:

I går var vi på Tom Sawyer, og i aften 
står den på Hotel Cafe. Toni har Serpent-
forbindelser næsten alle steder. Det er 
den ultimative VIP-adgang.

Tak for omsorgen, Bombshell. Lige nu bliver jeg 
sms-bombet af Reggie Mantle om en fest i aften. 
Ikke helt så meget storbyglamour her. Når du 
kommer tilbage, kan du også få job som min 
livvagt. Mantle ville ikke have en chance.

Cheryl:

Mænd er hunde. Og den dreng er en hund med 
et kødben. Tager du med til festen?

Josie:

Jeg er ikke helt sikker, må lige 
tjekke med mine killinger. Måske 
har en af dem et bedre forslag.

Cheryl:

Ja, håbet er lysegrønt, Josephine. Jeg 
krydser mine cherry-cosmo-lakerede 
fingre. Hold mig underrettet!
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Den slags gør en pige nervøs. Forståeligt nok. Denne 

sommer har jeg måttet genoverveje en lang række af mine 

tidligere principper.

Lad det ikke være nogen hemmelighed – jeg var fuld-

stændig overbevist om, at sandheden om Archies uskyld ville 

frikende ham. Og hvis der var nogen, der kunne sikre, at 

retfærdigheden skete fyldest, var det mrs. Andrews og Betty. 

Verden har aldrig set en vrede – og et drive – som deres.

Men overbevist er åbenbart et relativt begreb … for godt 

nok er det et ord, jeg bruger uden tøven sammen med Archie 

og vores venner, men hele den usminkede sandhed skulle – 

som altid – vise sig at være en lille smule mere kompliceret 

end som så.

Jeg kender min far. Men måske ikke helt så godt, som jeg 

ellers har gået rundt og troet. For det første troede jeg ikke, 

at han ville synke så dybt som til at hænge mit livs kærlighed 

op på en forbrydelse, og da slet ikke på mord. Jeg vidste godt, 

at min pæne kæreste risikerede at komme i uføre, hvis han 

nærmede sig min far. Faktisk advarede jeg Archie mod netop 

det. Men en del af mig ville så gerne tro på, at selv Hiram 

Lodge havde en etisk grænse.

Jeg tog tydeligvis fejl. Det viste sig, at farmand ikke har 

nogen nedre grænse.

Og når jeg tog så grueligt fejl i den retning, kunne jeg vel 

også tage fejl med hensyn til Archies chance for frifindelse?

Det var tanker som disse, der holdt mig vågen om natten og 

fik mig til at vende og dreje mig i mit dyre designersengetøj.

Kevin:

Kevin:

Kevin:

Fest hos Reggie i aften, kommer du?

Moose:

Moose:

Selvfølgelig. Jeg finder dig derhenne, OK?

…

Jeg tænkte, at vi måske kunne følges derhen?

Lige meget. Vi ses bare derhenne. Snakkes.

|||

VERONICA

Før i tiden var en fest hos den lokale sportsstjerne ikke lige 

en begivenhed, jeg ville skynde mig at skrive i kalenderen. 

Men det var, før jeg tabte mit hjerte til en af lillebyens sports-

stjerner … og bagefter i chok og rædsel måtte overvære min 

efterhånden tegneserieagtigt onde skurk af en far ødelægge 

min elskede kæreste og sætte kronen på værket ved at true 

med at smide ham i fængsel.
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Hvis der er én egenskab, Veronica Lodge er i besiddelse af, 

så er det urokkelighed. Det er nærmest mit personlige brand. 

Og det havde jeg tænkt mig at vise mine venner og resten af 

byen lige så længe, som det ville tage at rense Archies navn. 

Som en rendyrket kliché fra en countrysang stod jeg bag 

min mand. Selv om mine ben rystede lidt.

|||

Når ens far er et uhyre, får folk medlidenhed med en. Selv-

følgelig er der dem, der skylder min far tjenester, og som gør, 

hvad de kan, for at tækkes ham. Det kan jeg ikke bebrejde 

dem. Nogle mennesker – de mindst modige – ville aldrig 

åbenlyst sætte sig op imod min far. Da min far havde vist sit 

sande jeg, og vi faldt i unåde, tog det ikke lang tid at strege 

kujonerne fra min adressebog. Nu ved jeg, hvem jeg kan 

stole på.

Siden vi mistede Andre, har jeg haft vores tjenerstab i 

min hule hånd. Vores nye chauffør er næsten min bedste ven. 

Hvilket betød, at han var mere end glad for at køre mig og 

Archie hjem til Reggie, så vi kunne få en lille pause fra det 

retssalsdrama, der havde hjemsøgt hele vores sommer. Heldig-

vis havde farmand et sent ”forretningsmøde” over telefonen 

(helt sikkert noget skummelt), hvilket betød, at han opholdt 

sig på kontoret på Pembrooke. Men selv om vi ikke havde 

været midt i vores helt egen udgave af den kolde krig, ville 

han alligevel ikke have opdaget, at jeg tog af sted.

Jeg går ud fra, at der er visse fordele ved at have en total 

fascist til far.

Solen var allerede gået ned, da vi gjorde holdt foran 

Mantles hus – bare endnu et tegn på, at sommeren meget 

snart var ovre. Efteråret lå lige rundt om hjørnet, og med 

det truslen om skolestart og genoptagelsen af hverdagslivet i 

Riverdale. Alt ville vende tilbage til normalen, som det gør 

hvert år. Denne gang ville det måske bare ske uden Archie. 

Jeg skælvede og ikke kun på grund af den kølige luft.

”Miss Veronica, så er vi der. Er der andet, du har brug for?”

Chaufførens bistre stemme afbrød mine tankers kaos. Jeg 

rømmede mig let og glattede de skarpe plisseringer på min 

Kate Spade-kjole. Kjolen havde et lilla mønster, der var noget 

mere festligt, end jeg egentlig følte mig. Det var hele pointen: 

gode miner til slet spil – et mantra, der havde bevist sit værd 

rigtig mange gange før i svære tider.

Archie lagde en varm hånd over min. ”Er du okay, Ron-

nie?” Jeg kunne mærke hans hårde hud, der var kommet af at 

øve på guitaren. Jeg kendte de hænder, som var de en del af 

min egen krop. Bare tanken om, at jeg kunne miste Archie …

Den var ubærlig. Jeg var nødt til at gøre endnu bedre miner. 

For Archies skyld.

Jeg fremtvang et smil. ”Alt er fint!” Min stemme lød alt 

for høj. Jeg blinkede og vinkede med hånden i retning af 

døren. ”Det ser ud, som om vi er tilpas forsinkede. Perfekt.”

Festen var i fuld gang. Dybe bastoner kunne høres helt ud 

til bilen, og i panoramavinduet i stuen kunne man se en masse 



24 25

kroppe bevæge sig hysterisk. Jeg kunne høre småmumlen 

svæve imod os fra baghaven. Garageporten var åben, og en 

flok drenge fra fodboldholdet stod klumpet sammen blandt 

de beundrende River Vixens.

Jeg lænede mig ind mod Archie og gav ham et hurtigt kys 

på kinden. ”Lad os ankomme med stil, Arch.”

|||

KAPITEL 2

PP:

Er du der? Tjek lige efter for mulige partnere. 
Vi har brug for en fra Riverdale, som vi kan 
stole på. Big Man regner med os.

Sweat Pea:

Slap af. Jeg er ikke taget af sted endnu. Og jeg 
er ikke sikker på, jeg har lyst til at hjælpe dig 
med det her. Jeg har andre planer for festen.

PP:

Josie:

Hvor nuttet. Synd, du ikke har noget at 
skulle have sagt i den sammenhæng.

Måske skulle vi mødes til et lille for-show? 
Ligesom i gamle dage?

Mine killinger. Jeg ved godt, at Pussycats 
holder … pause. Men nu har vi ligesom 
mulighed for at tryne vores rivaler, 
Venom, for en aften …

Melody:

Hvad har du i tankerne?

Josie:

Et hurtigt smut forbi Mantles fest?

Valerie:

Seriøst? Totalt B-liste, når det 
kommer til at fyre den af, ikke?

Josie:
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|||

ARCHIE
Da Veronica sagde, at hun ville til Reggies fest, var min første 

indskydelse: Det kommer ikke til at ske! Og ikke kun fordi 

min mor knokler med min retssag i døgndrift med Betty 

ved sin side – man er bare ikke så feststemt, når man har en 

mordanklage hængende over hovedet.

Men selvfølgelig, uanset hvor meget Ronnie hader sin 

far, har hun én vigtig ting til fælles med ham: Hun godtager 

aldrig et nej! Veronica Lodge får det, som hun vil have det. Og 

i aften ville hun nogle timer væk fra alt det stress og drama, 

jeg havde bragt ind i hendes liv. Hun havde fra starten advaret 

mig mod at have noget som helst med Hiram at gøre. Jeg 

troede bare, hun var dramatisk og overbeskyttende. Hvor var 

jeg dog naiv. Og det allermest ironiske: at jeg kun ønskede 

at være på god fod med Hiram, fordi han var Veronicas far.

Josie:

Josie:

Josie:

Jo, men han har ligesom fyret sms’er af hele 
morgenen. Vi kan lige så godt overgive os.

Aftale: Vi tager hen til Reggie efter klokken 
otte. Men vi bliver ikke hængende.

Josie:

Josie:

Kom nu … ligesom i de gode, gamle dage?

Husk: TI STILLE, ellers er det slut.

Valerie:

Sweet Pea:

Sweet Pea:

Jeg ved ikke helt, girlfriend …

Ses.

👍

Melody:

Men altså, Riverdale High er fundamentet 
for vores fanbase. Vi må hellere dukke op. 
Så finder vi noget større og bedre bagefter.

Præcis. Bare et hurtigt smut. Jeg samler jer op ved 
ottetiden. Vi dukker op, skrider og finder et bedre sted.

|||
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Veronicas far er måske nok ond, men det var mig, der 

traf tåbelige, elendige valg og fik mig selv anbragt midt i det 

her rod. Nu kan jeg så stå og se på alle de bekymringer og 

al den smerte, jeg har påført mine forældre, jeg kan se mine 

venner flippe fuldstændig ud … Jeg ville ønske mere end 

noget andet i verden, at jeg kunne gøre det hele om igen.

Men eftersom livet ikke fungerer sådan, kan jeg da i det 

mindste give Ronnie (og de andre) en ”normal” aften.

”Lad os ankomme med stil, Arch.” Veronica kyssede mig 

hurtigt på kinden, og jeg kunne lugte den tunge duft af 

roser og de andre mørke og moskusagtige dufte, der indgik 

i den dyre parfume, hun altid havde på. Hun tog sig sam-

men for min skyld, det kunne jeg mærke – den pige er så 

sej – men jeg kunne også mærke hendes anspændthed bølge 

mod mig som varme eller statisk elektricitet. Det var mig, 

der havde gjort det mod hende. Det var min skyld, at hun 

var ked af det.

Jeg takkede chaufføren, steg ud af bilen og gik rundt om 

den for at åbne døren for Ronnie på gammeldags, gentle-

managtig maner. Hun smilede og rakte mig hånden, mens 

hun steg ud.

”Hvor galant,” sagde hun smilende. ”Lov mig, at du altid 

vil være min prins på den hvide hest.”

”Selvfølgelig,” sagde jeg. Vi gjorde vores bedste for at 

holde humøret højt, men vægten af min retssag hang over 

os og lagde en dæmper på alting.

”Andrews!” Jeg så op. Det var Chuck Clayton, der stod 

og viftede med et plastikkrus, som om han skålede med mig 

på afstand.

”Hey!” Jeg sendte ham et kunstigt smil. Chuck var ikke 

specielt populær nogen steder i øjeblikket. Han havde spredt 

grimme rygter om Ronnie efter en date med hende, lige da 

hun var ankommet til Riverdale. Det var sådan set slemt nok, 

men da Betty og Ronnie besluttede sig for at hævne det, havde 

de fundet ud af, at en flok drenge fra fodboldholdet havde 

lavet et sygt pointsystem til deres dates. De havde bogstavelig 

talt en notesbog, hvor de noterede alt, hvad de foretog sig 

med piger. Da Betty og Ronnie afleverede notesbogen til 

Weatherbee, blev Chuck og et par stykker mere suspenderet 

fra fodboldholdet.

Så der var ikke de varmeste følelser mellem Chuck Clayton 

og Veronica, og jeg bebrejdede hende det ikke. Han var heller 

ikke min yndlingsperson, men han havde virket oprigtigt ked 

af det hele efter suspenderingen.

Veronica kastede et blik mod Chuck. I et splitsekund 

rynkede hun på næsen, men så vendte smilet tilbage. ”Gå 

bare hen og sig hej. Altså, selv om han blev sat af holdet, var 

I jo holdkammerater, ikke?”

”Det har du ikke brug for. Du tog mig med herhen, for 

at vi to skulle have det sjovt.”

”Fatter du det ikke, Arch? Jeg er her sammen med dig, 

ergo har jeg det sjovt.” Veronicas mørke øjne glimtede. ”Du 

er den eneste, jeg har brug for.” Hun skubbede let til mig. 

”Gå hen og sig hej, vær den pligtopfyldende alfahan, jeg 
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kender og elsker. Vi ses indenfor. Jeg går ind og tjekker, om 

Betty og Jughead er dukket op.”

Jeg åbnede munden for at sige noget, men hun puffede 

igen blidt til mig, næsten legende. ”Seriøst, Archie. Veronica 

Lodge kan godt passe på sig selv til en fest. Det ved du da.”

”Det ved jeg.” Vi kyssede igen, hurtigt, og hun forsvandt 

op mod hoveddøren. Brølet fra de højspændte festdeltagere 

bragede ud og blev så dæmpet igen, da døren gled i bag hende.

Jeg gik hen mod garagen. Den var proppet med Riverdale 

High-elever. Inde imellem dem kunne jeg skimte en fadøls-

fustage og en fyldt køleboks – det var bare et spørgsmål om 

tid, før en eller anden nabo ringede efter politiet. I Riverdale 

var forældre villige til at vende det blinde øje til, når ungerne 

blev larmende og havde brug for at lukke damp ud, men det 

her var virkelig larmende og kun lige begyndt.

Der stod Chuck og Moose … og op mod væggen, med et 

mistænksomt blik rettet mod køleboksen, stod Kevin Keller. 

Hans far var tidligere sherif i Riverdale. Men han havde været 

nødt til at trække sig tilbage, efter at Black Hood havde dræbt 

Midge. Som søn af sherif Keller var Kevin sikkert vant til at 

vende det blinde øje til, øh, ”fritidsaktiviteter”. Og gamle 

vaner kan være svære at slippe af med. Jeg havde lidt ondt 

af ham. Det måtte være hårdt at være splittet mellem at leve 

op til sin fars forventninger og det, alle andre jævnaldrende 

havde gang i.

Jeg havde masser af erfaring med ikke at leve op til andres 

forventninger.

”Hej, Archie.” Kevins ansigt lyste op ved synet af mig. 

”Velkommen til syndens hule. Hvor er Veronica?”

”Hun gik indenfor.” Jeg måtte råbe for at overdøve al snak-

ken. ”Hun havde ikke lyst til …” Jeg holdt inde, da Chuck 

i det samme kom hen til mig. Akavet.

”Havde ikke lyst til … hvad? At stå over for et perverteret 

kryb som mig?” spurgte han og lo højt ad sin egen ”joke”.

”Kom nu, Chuck.” Jeg rullede med øjnene. ”Kan du 

ikke bare lade hende være i fred?” Det sidste, jeg havde 

brug for eller lyst til, var at skændes med mine venner. Slet 

ikke, når det her kunne blive en af de sidste gange, vi hang 

ud sammen.

Han trak på skuldrene. ”For din skyld, Andrews. Ikke for 

hendes. Familien Clayton har en utrolig god hukommelse.”

Jeg var ligeglad med, for hvis skyld han gjorde det, så længe 

han droppede det, og vi alle sammen kunne slappe af. En 

eller anden rakte mig et plastikkrus, og uden at tænke over 

det tog jeg en stor slurk. Det var surt og koldt og smagte af 

muligheden for at glemme. Lige i det øjeblik lød det godt. 

Og en anden god ting? Chuck forsvandt efter en krøllet 

hestehale i en River Vixen-uniform.

”Har du været her længe?” spurgte jeg Kevin og vendte 

mig mod ham. Hans blik gled rundt i rummet, som om han 

var nervøs for noget. Selv om han havde hørt mit spørgsmål, 

sendte han mig et anspændt smil.

Hvad var der galt med alle folk i aften? Jeg troede kun, at 

det var mig, der var presset på grund af retssagen, men helt 



32 33

ærligt, så lod alle til at opføre sig en lille smule mærkeligt.

”Et stykke tid, tror jeg. Jeg prøvede at være cool og 

ankomme med stil, men det lykkedes ikke,” sagde han fåret. 

”Du må ikke sige det til Veronica, det vil skuffe hende. Jeg 

er officielt usmart.”

”Jeg skal nok holde tæt,” forsikrede jeg. ”Det er længe 

siden, jeg selv måtte opgive at være smart. Hvem er her?”

”Du mener bortset fra alle andet- og fjerdeårseleverne? Jeg 

tror, det er nemmere at sige, hvem der ikke er her i aften.” 

Han prøvede at gøre tegn mod alle dem, der omgav os, men 

der var ikke plads nok til, at han kunne strække armen ud. 

Hvilket sådan set demonstrerede hans pointe ret godt. ”Betty 

er indenfor. Hun og Jughead kom lige før dig. Jeg talte kun 

kort med hende, før hun forsvandt. Hun virkede … altså, 

hun virkede lidt nervøs, hvis jeg skal være ærlig. Bare så du 

ved det, hvis du taler med hende senere. Måske skal du bare 

holde lidt øje med det. Jeg vrøvler.” Han vendte hovedet mod 

garagens hjørne. ”Moose er derovre. Med en Vixen.” Han fik 

et trist udtryk i ansigtet.

Jeg fik ikke mulighed for at spørge ind til det – hverken 

hans ansigtsudtryk, eller hvad det var, han sagde (eller forsøgte 

at sige) om Betty. Det næste, der skete, var, at han flyttede 

sig, så Reggie kunne komme til.

”Vores ærværdige vært!” sagde Kevin. ”Reggie, sikke et 

fremmøde. Cool, mand.”

”Tak, du. Ja, der er visse fordele ved, at far altid er ude at rejse. 

Og da så mor besluttede, at det var tid til lidt selvforkælelse 

med endnu et spaophold, så var der jo kun Vader og mig – to 

alfahunde, to ensomme ulve.”

”Er en ensom ulv ikke … du ved, alene?” spurgte Kevin.

Reggie rullede med øjnene. ”Du ved godt, hvad jeg 

mener.”

Reggies far var en meget succesfuld bilforhandler. Reggie 

var måske ikke rig på samme måde som Veronica (eller som 

hendes forældre, siden hun teknisk set havde besluttet sig for 

at gøre sig uafhængig af dem) – men familiens hus lå i den 

pæneste del af byen, hvor græsplænerne var større og bilerne 

mere skinnende. Jeg var ikke sikker på, at jeg forstod, hvorfor 

en bilforhandler var nødt til at rejse så meget, men det var 

ikke en af den slags ting, jeg kunne spørge Reggie om.

”Føler du dig aldrig ensom?” røg det ud af mig. Tal lige om 

ting, man ikke skal spørge om. Det var noget underligt noget 

at spørge om, helt klart ikke den slags, vi normalt talte om. 

Men det var fløjet ud af munden på mig, før jeg kunne nå at 

stoppe det. Og der var ingen mulighed for at tage det tilbage.

I et kort sekund blev Reggies ansigt dystert. Men så 

smilede han, og hans vanlige ansigtsudtryk vendte tilbage. 

”Andrews,” sagde han og lænede sig frem, så Kevin og jeg 

kunne høre ham. ”Se dig omkring, mand. Huset er proppet. 

Så kan man da ikke føle sig ensom, vel?”

Jeg nikkede, selv om det føltes, som om han ikke helt 

havde forstået, hvad jeg mente. Hvis det var med vilje, så, 

ja … nogle gange kan lidt fornægtelse gøre det hele nem-

mere. Det var jeg selv ved at lære.
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”Nå nej,” sagde jeg og rystede på hovedet. ”Undskyld.”

Han klappede mig på skulderen. ”Lige meget, bro. Jeg 

forstår det godt. Du slås med sorte tanker.”

”Er det så tydeligt?” Jeg rødmede og tog endnu en slurk 

af min øl. Rolig nu, Archie, sagde jeg til mig selv. Men at sætte 

tempoet ned betød at lade de såkaldte ”sorte tanker” stige 

op til overfladen, og det var jeg ikke sikker på, jeg kunne 

håndtere.

”Altså, det ville jeg også gøre, hvis det var mig,” sagde 

Reggie. Kevin nikkede. ”Det her er stort. Mord.”

Tak. Der var næsten gået hele fire minutter, hvor jeg ikke 

havde tænkt på det. Jeg bed mig i tungen for ikke at snerre 

ad ham. I stedet tog jeg endnu en slurk. ”Ja.”

”Jeg er sikker på, at Archie er meget bevidst om, hvor ’stort’ 

det er med mordsagen,” sagde Kevin. ”Men måske kunne vi 

bare i aften prøve at glemme alt det der med mord?”

”Ja tak, det ville være fedt,” sagde jeg. ”Hvis vi kan.” Jeg 

var ikke sikker – som sagt fornemmede jeg en virkelig sær 

vibe fra folk. Selv Reggie virkede mærkelig, som om hele 

hans krop kløede efter at starte en slåskamp. Men måske var 

det bare mig. Det var sikkert mig. Det var en dårlig ide at 

tage til festen.

Det hele begyndte og endte med Veronica. Hun var grun-

den til, at jeg var endt i det her rod – ikke at jeg gav hende 

skylden, slet ikke! Men jeg ville ikke være her og lade, som 

om jeg havde det sjovt, hvis ikke det var, fordi hun gerne 

ville herhen. ”Det var Ronnies ide,” sagde jeg, nærmest som 

om jeg tænkte højt. ”Altså at tage herhen og have det sjovt 

og prøve at glemme det hele lidt. Det er, øh, ikke let.”

Reggie så på mig. Jeg kunne mærke, at jeg ikke brød mig 

om, hvor samtalen var på vej hen. ”Det må også være hårdt for 

hende. At vide, at det er hendes far, der sender dig i fængsel.”

Kevin løftede et øjenbryn. ”Det er måske nok århund-

redets underdrivelse, ikke? Hvis din far var gangsterboss 

med halvdelen af Riverdales kriminelle underverden i sin 

baglomme og et helvedes stort ønske om at ødelægge alt, 

du elsker – inklusive din high school-kæreste. Ja, så ville du 

nok også være lidt usikker på det hele.”

”Tja …” Reggie tog en stor slurk af plastikkruset. ”Det 

er da én ting, du ikke behøver at bekymre dig om, Andrews. 

Altså hvis de smider dig i fængsel.”

”Hvad?” Hans ord ramte mig som et slag i maven. Du 

behøver ikke bekymre dig om din kæreste. Sagde han virkelig det, 

jeg troede, han sagde? Det var simpelthen for lavt. Selv for 

den aggressive og kæphøje Reggie, jeg kendte.

”Hvad?” sagde Kevin i munden på mig. Han så lige så 

overrasket ud, som jeg følte mig.

”Rolig nu. Jeg siger jo ikke, at de med sikkerhed smider 

dig i fængsel. Jeg mener bare, hvis de nu gør. Altså, låser døren 

og smider nøglen væk.” Han rodede lidt rundt i ordene, 

mens min mave krøllede sig sammen. ”Så skal du bare vide, 

at Veronica … Ronnie … er i sikre hænder.” Han blinkede. 

”Mine sikre hænder.”

Mine kinder blev røde og helt varme, og jeg rettede mig 
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op og trak skuldrene tilbage, klar til at kaste mig over Reg-

gie. Det sortnede for øjnene. Kevin rakte ud for at holde 

mig tilbage.

”Slap af, Rocky,” advarede han. ”Det sidste, du har brug 

for, er endnu en voldsepisode på din straffeattest.”

Reggie slog ud med armene med en himmelfalden gestus. 

Hans drink skvulpede ud over kanten på kruset og gjorde 

hans T-shirt våd. ”For fanden da!”

Kevin strammede grebet om mit håndled. ”Kom nu, lad 

os gemme Fight Club-showet til senere,” sagde han og trak 

mig ud af flokken og videre ud af garagen. ”Reggie Mantle 

er ikke det værd. Og han har allerede drukket cirka fem af 

dem der, så jeg ville ikke tage ham særlig alvorligt, hvis jeg 

var dig. Eller tage det personligt for den sags skyld.”

”Det er nemt nok for dig at sige,” mumlede jeg.

”Er det nu også det?” sukkede Kevin. ”Han opførte sig 

som en kæmpe narrøv, men hey – Reggie er en narrøv. Og 

når han har drukket, bliver han en endnu større narrøv. Den 

gode nyhed er, at Veronica Lodge er immun over for narrøve 

og idioter. Og desuden totalt forelsket i dig. Så lige meget 

hvor stupidt Reggie opfører sig – nu eller i den utænkelige 

situation, du kan ende i – så har du overhovedet ikke, som 

i slet ikke, noget at bekymre dig om.” Han holdt en pause. 

”Du ved godt, at Reggie er ret følsom, når det kommer til 

hans far, ikke? Han kalder ham ’Mein Führer’ – når han taler 

pænt om ham altså. Så måske var det mere det, det handlede 

om derinde?”

”Skønt. Jeg skal altså behandle Reggie som et råddent æg, 

mens jeg er anklaget for mord?”

Kevin trak på skuldrene. ”Nej, selvfølgelig skal du ikke 

det. Du burde ikke spilde et eneste sekund på at tænke på 

Reggie Mantle, men det er bare …” Han gik i stå.

”Det er bare … hvad?”

Kevin sukkede og sendte mig et sigende blik. ”Det er 

bare, fordi … du er Archie.”

”Hvad fanden betyder det?”

”Archie Andrews. Du er en af de gode. Du bekymrer dig 

om Reggies – alles – velbefindende. Det er sådan, du er. Selv 

midt i din egen krise. Du kan ikke lade være.”

Det var min tur til at sukke. Jeg tog en ny slurk af min 

øl. Det brændte ned gennem halsen. Måske havde Kevin en 

pointe? Måske var det bare sådan, jeg var – jeg bekymrede 

mig om andre og opførte mig ordentligt og var naboens 

pæne dreng. Men hvis det var sandt …

Hvordan var jeg så endt her?

Hvornår var det hele gået så galt?

Og hvordan fanden skulle jeg fikse det?


