
På dansk ved Nete Harsberg

Micol Ostow

AlvildaAlvilda 37 mm31,54 pt / 37 mm 30 mm 15 m m

AlvildaAlvilda 33 mm28,12 pt / 33 mm 27,5 mm 12,5mm

Alvilda Alvilda 27 mm23 pt / 27 mm 25 mm 10 mm

AlvildaAlvilda 22 mm18,74 pt / 22 mm 22,5 mm 7,5 mm

AlvildaAlvilda 17 mm14,48 pt / 17 mm 20 mm 6,5 mm

Alvilda Alvilda 13 mm

21 mm

11,06 pt / 13 mm

Alvilda 32 pt

Alvilda 31 pt

Alvilda 28 pt

Alvilda 23 pt

Alvilda 19 pt

Alvilda 18 pt

Alvilda 14 pt 

Alvilda 15 pt

Alvilda 11 pt 17,5 mm 5 mm

13,75 mm

Maple-mordene



AlvildaAlvilda 37 mm31,54 pt / 37 mm 30 mm 15 m m

AlvildaAlvilda 33 mm28,12 pt / 33 mm 27,5 mm 12,5mm

Alvilda Alvilda 27 mm23 pt / 27 mm 25 mm 10 mm

AlvildaAlvilda 22 mm18,74 pt / 22 mm 22,5 mm 7,5 mm

AlvildaAlvilda 17 mm14,48 pt / 17 mm 20 mm 6,5 mm

Alvilda Alvilda 13 mm

21 mm

11,06 pt / 13 mm

Alvilda 32 pt

Alvilda 31 pt

Alvilda 28 pt

Alvilda 23 pt

Alvilda 19 pt

Alvilda 18 pt

Alvilda 14 pt 

Alvilda 15 pt

Alvilda 11 pt 17,5 mm 5 mm

13,75 mm

RIVERDALE 3: MAPLE-MORDENE
er oversat fra engelsk af Nete Harsberg efter
RIVERDALE: THE MAPLE MURDERS
© 2019 Archie Comics Publications, Inc. All Rights Reserved.
Riverdale and Archie Comics are trademarks and/or registered
trademarks of Archie Comics in the U.S. and/or other countries.
Danish-language edition published by Forlaget Alvilda, København,  
by arrangement with Scholastic Inc., 557 Broadway, New York, NY 10012, USA.
Photos ©: 12 leaf: Benton Frizer/Shutterstock
Cover image © 2020 Warner Bros. Entertainment Inc.
Interior art by Jessica Meltzer
Dansk udgave: © 2020 Forlaget Alvilda, København
Grafisk tilrettelægning: BogGrafisk
1. udgave, 1. oplag
Trykt 2020 af CPI – Clausen & Bosse, Tyskland
ISBN 978-87-415-1076-7
www.alvilda.dk



5

PROLOG

JUGHEAD

Riverdale: Vores by. Lidt frit oversat betyder det ”dalen ved 

floden”, og vores by ligger da også ganske rigtigt og putter 

sig langs den bugtede, brusende Sweetwater-flod, der bærer 

et sødt, klistret spor af ahornsirup med sig i tappesæsonen.

Hvad floden ellers bærer med sig? Hemmeligheder.

Hvis der var én ting, vi havde lært, siden Jason Blossom 

forsvandt, var det, at Sweetwater rummede et hav af hem-

meligheder.

Eller måske rettere et helt ocean.

Riverdale blev officielt grundlagt for 75 år siden, men som 

byens ældste familier ved, boede der folk her længe før det. 

Jorden bærer på en flere hundred år gammel arv, og det var 

så småt begyndt at gå op for os, at der var tale om en dyster, 

skæbnesvanger arv. De mørke hemmeligheder og blodplet-

tede sider i vores historiebøger kan spores helt tilbage til de 

allerførste bosættere: fra klanfejden mellem familien Cooper 
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og familien Blossom, hvor fætre og brødre skød hinanden, 

til forfølgelsen af den oprindelige befolkning.

Byen har oplevet sin del af ondskab, vold og lidelse. Det 

meste forårsaget af indbyggerne selv. Af menneskene her. Hvis 

man da stadig kan kalde dem sådan efter alt det, der er kom-

met for en dag.

Det var ved at gå op for os, Riverdales børn, at ekkoet 

ikke bare vil uddø. Fra mordet på Jason Blossom (blot et af 

de seneste udtryk for den forbandelse, man vist godt kan sige, 

der hviler over den familie) til Black Hood, en seriemorder, 

der gik efter syndere.

Og allersenest: en lokal institution med en blakket fortid, 

hvor adskillige fra vores skole havde været indespærret og 

tvangsindlagt til forskellige traumatiserende former for såkaldt 

terapi. G&G, et afhængighedsskabende rollespil, som legede 

med spillernes psyke og drev dem ud i selvdestruktiv adfærd. 

Og så var der den rummelige og imødekommende tilflytter, 

som åbnede et refugium på sin gård for en række disciple, 

som man ikke helt vidste, hvad han ville med.

Alle disse sære og tvetydige hændelser peger tilbage på 

byens fjerneste fortid, ja, selve udspringet. Der, hvor hele 

vores historie og alle vores traditioner stammer fra og siden 

hen har udfoldet sig i sære, snirklede mønstre. Et fundament 

fyldt med råd og sprækker – det var det, vi nu skulle af- 

dække.

Vi opdager langsomt vores dystre historie, kapitel for 

kapitel: at den fortsatte fejde mellem familien Blossom og 
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familien Cooper har rødder i en blodig og dødbringende 

krig mellem brødre. Og at de to fløje stadig tørster efter blod.

At Barnabas B. Blossom massakrerede 400 medlemmer af 

Uktena-folket for at sikre sit eget imperium. At det oprinde-

lige folk har måttet udholde vold, tvangsforflyttelse og ydmy-

gende nederlag, for slet ikke at tale om smerten ved at opleve 

den fortsatte undertrykkelse af deres kultur og rettigheder.

Det er sandheder som disse, der langsomt er blevet gravet 

frem.

Og hvis sandheden er svær at tro på, hvis den snarere 

lyder som en gammel legende? Ja, til det er der bare at sige, 

at vi alle bærer rundt på legenderne, de bor i selve jorden, 

i vores dna.

Tag for eksempel Sugarman: Cheryl Blossom troede, han 

var et fantasifoster, et skræmmeeksempel, som hendes mor 

havde opdigtet for at holde styr på hende og hendes bror. 

”Opfør jer ordentligt, ellers kommer Sugarman og tager jer.”

Hvad hun ikke vidste, var, at der altid er et gran af sand-

hed i selv de mest uhyggelige eventyr. Sugarman var ikke en 

enkelt mand, men uendeligt mange. Og han – de – var ikke 

en flok fantasivæsner, men gemene forbrydere.

Forbrydere, der arbejdede for hendes far.

En anden populær figur, der blev hevet frem rundt om 

lejrbålet, var Maple Man. Et skrækindjagende uhyre, der 

huserede i de dybe skove. Hvor Sugarman bortførte folk, 

fortærede Maple Man dem i én eneste mundfuld.

En del slog det hen som en vandrehistorie. Andre tolkede 
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det som en variant af Sugarman-myten – sirup er jo også en 

slags sukker, ikke? – men langt de fleste af os havde faktisk 

ikke engang hørt om Maple Man. Ikke før festivalen. Af en 

eller anden grund var denne lille del af byens arv forblevet 

uopdaget blandt en hel generation af Riverdales unge.

Men vi blev klogere: Eventyr er muligvis bare historier, 

men ulven lurer altid uden for døren. Og det skal ikke forstås 

metaforisk.

Ikke i Riverdale. Slet ikke i Riverdale.

I vores by lurer en ubehagelig sandhed under hver en løgn.

Archies seneste livtag med farerne var omsider (ganske, 

ganske langsomt) ved at fortone sig i vores kollektive bakspejl, 

og vi ønskede alle sammen – Archie, Betty, Veronica og mig – 

at vende tilbage til det ”normale” liv, eller i hvert fald noget, 

der lignede. Det liv, som Riverdales historiebøger og hæder-

kronede overleveringer havde stillet os i udsigt. Ahornsirup 

søndag morgen og milkshakes på Pop’s efter skole.

Og det gjaldt ikke kun os fire. Alle elever på Riverdale 

High længtes efter det normale liv – og en pause fra virke-

ligheden: at vores forældre kunne finde på at svigte os, slå 

hånden af os, tvangsindlægge os, forråde os, forlade os … eller 

blot skuffe os endnu en gang. At vores lærere og andre, der 

skulle forestille at passe på os, kunne vise sig at være dem, 

vi skulle frygte allermest. At ondskaben er et mangehovedet 

uhyre, og at tanken om sejr var mere usandsynlig end selve 

det mytologiske bæst.

Sejr, tryghed, sikkerhed – alt sammen noget, vi vidste, vi 



aldrig ville opnå, aldrig kunne opnå. Byens fortid og nutid 

var filtret uløseligt sammen i et tæt væv, som aldrig ville 

slippe taget i os.

Og alligevel håbede vi. Vi foldede håbet ud i et øjebliks 

optimisme. En tro på, at vi på en eller anden måde en eller 

anden dag kunne finde tilbage til det, Riverdale skulle have 

været. Det var ikke hele byens historie, der havde taget farve af 

råddenskaben. Vores by havde oplevet lidelse, ja. Det erfarede 

vi gang på gang, mens vores uskyld forsvandt i det fjerne.

Men Riverdale kendte også til festivitas.

Og nogle af os – måske de af os, som havde befundet sig 

længe nok i mørket til, at mareridtet føltes velkendt – var 

fast besluttede på at finde tilbage igen.

Koste hvad det ville.





DEL 1: FESTIVITAS





MANDAG

Fra borgmester Hermione Lodge

p Riverdale Festdage P
PROGRAM

Mandag kl. 18-18.30

Åbning af tidskapsel, pavillonen i Pickens Park
*Efterfest på La Bonne Nuit.

Tirsdag kl. 17-18

Kæledyrsoptog, Riverdale Grundskole
*Husk at registrere alle kæledyr i arrangørkontoret.

  Alle dyr skal være i snor!

Onsdag kl. 16-18

Bankoaften, Riverdale Ældrecenter
*Inkl. forfriskninger.

Torsdag kl. 18-19.30

Kortege og Koncert
*Koncert med Josie McCoy kl. 18, rådhustrappen.

*Bilkortegen afgår kl. 18.15 præcis fra rådhuset. Ruten fører ad Main 

Street til bygrænsen og tilbage igen.



*Farmen inviterer på forfriskninger og mere musik efter kortegen, plænen 

foran rådhuset.

Fredag kl. 19.30-21.30

Cocktails og Kanapéer, rådhuset
*Pæn påklædning anbefales.

Lørdag kl. 10-18

Riverdale gadefest, Main Street
*Lotteri, præmier og donationer fra vore sponsorer, herunder Andrews 

Construction, Lodge Enterprises, La Bonne Nuit, WRIV, Riverdale Record 

med flere!

*Pop Tates burgerspisningskonkurrence ved Pop’s pop op-bod kl. 12.

*Smagsprøver på ahornsirup, slik og bagværk fra Blossom Maple Farms, 

så længe lager haves.

*”Fiskedam” med chance for at vinde et bilpudsesæt fra Mantle’s Auto!

*Ansigtsmaling, ponyridning og hoppeborg for de mindste.

*Sjov med æbler, for alle aldre.

*Kagekast: Skyd til måls efter rektor Weatherbee med en lækker sirups-

flødekage (kun ét kast per person).

*Gratis uddeling af Pop’s Chock’Lit Shoppes-retro-T-shirts (et stk. per 

kunde), så længe lager haves.

Søndag kl. 19

Den Universelle Maple-konkurrence  
med efterfølgende bal
*Konkurrencen foregår i auditoriet på Riverdale High.

*Ballet bliver afholdt i gymnastiksalen efter kroningen.

*Billet kræves.
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KAPITEL 1

FP Jones:

Penelope var altså ikke glad for, at 
den tradition bliver genoptaget. Og 
det er hun ikke alene om.

Hermione Lodge:

Den dag, jeg bekymrer mig om, hvad 
Penelope Blossom mener, trækker jeg 
mig frivilligt fra borgmesterposten.

Jeg er på vej.

FP Jones:

Nå, skal vi annoncere 
festdagene på skolen i dag?

Hermione Lodge:

Hermione Lodge:

Du kender baggrunden – tidskapslen skulle åbnes til byens 
jubilæum. Vi er for sent på den, men alligevel. Det er det 
perfekte tidspunkt at genoplive en glad tradition på og 
FEJRE vores by. Og ikke ét medlem af byrådet kunne finde 
på én god grund til ikke at gøre det.
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FP Jones:

FP Jones:

Hermione Lodge:

Klart.

Det er dig, der bestemmer, fru borgmester.

Det er det nemlig. Og jeg værdsætter din støtte.

|||

CHERYL
”Åh, j’adore!” Jeg klappede begejstret i hænderne. ”River-

dale Festdage! Den Universelle Maple-konkurrence! Hvilke 

bedårende festligheder, vi snart skal nyde, min kære TeeTee.”

Det var mandag morgen, og vi stod klar uden for auditoriet 

sammen med alle de andre spændte elever og ventede på at 

høre mere om Riverdale Festdage. Rektor Weatherbee havde 

sendt en e-mail til alle sent aftenen før og kaldt til samling, 

og vi var ved at sprænges af nysgerrighed.

Jeg kunne godt have undværet de mange svedige albuer 

i siden, men jeg havde ikke overdrevet over for Toni – jeg 

var ved at dø efter at høre om de festdage. Sådan et morsomt 
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afbræk i vores små, trivielle liv, og derfor var jeg også en 

anelse mere tålmodig over for pøblen, end jeg plejede at være.

Men Toni virkede knap så overbevist. Hun lagde hovedet 

på skrå og skævede sigende til mig. ”Helt enig, Cher,” sagde 

hun. ”Jeg glæder mig også til festdagene, men helt seriøst – 

en skønhedskonkurrence?”

Hun så mildest talt ikke begejstret ud. Skønhedskonkur-

rencer er ikke lige hende, hverken i konkret eller overført 

betydning (modsætninger mødes, som man siger).

”Nu skal du ikke misforstå mig, jeg er vild med alt det 

andet. Burgerspisning? Megasjovt. Kagekast? Jeg er på. Men 

helt ærligt … en skønhedskonkurrence?” Hun så skeptisk 

på mig.

”Ja ja, jeg ved det godt, det lyder ikke ligefrem feministisk.” 

Jeg bed mig i læben og kunne smage min Chanel Rouge 

Allure. ”Men Weatherbee har sagt, at den inkluderer alle køn, 

og det passer jo perfekt med vores nye LGBTQIA-gruppe, 

n’est-ce pas? Lov mig, at du i det mindste vil være åben over 

for ideen.”

Nogen gav mig et klem på overarmen.

”Hvordan kan man ikke være åben over for den? Det er jo 

til grin. Har I hørt, at konkurrencen hed Miss Maple i gamle 

dage? Men nu kalder de den Universelle Maple-konkurrence 

for at signalere, at alle kan stille op.”

Det var Kevin Keller, med opvakt blik og den der deng-

sede ungdomspolitiuniform. Jeg så på ham og trak armen 

til mig.
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”Pas lige på. Min porcelænshud er lidt sart, kære Kevin. 

Jeg får nemt blå mærker.” Prisen for at være rødhåret.

Han vendte øjne. ”Ja, okay. Undskyld. Så så.” Han aede 

mig forsigtigt over armen. ”Men ret sjovt, ikke? ’Inkluderer 

alle køn’ – i citationstegn.” Han lavede endda citationstegn i 

luften med pegefingrene. ”Jeg er da så meget på.”

Jeg smilede. Hvis ikke jeg allerede selv var oppe at køre, 

ville jeg være blevet smittet af hans entusiasme. ”Også mig, 

mon ami. Så skal vi også bare have dette henrivende væsen 

med om bord.” Jeg pegede på Toni, som stadig havde et ned-

ladende, men ikke helt uinteresseret udtryk i ansigtet. (Det 

udtryk kendte jeg ret godt). ”Jeg er faktisk så opsat på at få 

hende med, at jeg er villig til selv at droppe at stille op og i 

stedet sætte alt ind på at bakke min gudinde op.” Jeg lagde 

hånden på hendes arm. ”Du er jo allerede min dronning, 

og nu er det på tide, at resten af byen giver dig den royale 

opmærksomhed, du fortjener.”

Kevin så chokeret ud ved tanken om, at det på nogen måde 

kunne kræve overtalelse at stille op i en skønhedskonkur-

rence. (Så havde jeg da trods alt én ligesindet ved min side).

”Vent lidt – Toni, er du ikke med? Du danser som en 

drøm, og du har lige det, der skal til. Og desuden er du jo 

alt for lækker.” Han tænkte sig om. ”Egentlig er det dumt 

af mig at presse dig til at deltage, hvis jeg selv skal gøre mig 

håb om at vinde.”

”Hvem er det, der skal presses? Er der nogen militærnæg-

tere til stede?” Det var ingen anden end Veronica, og hun så 
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fortryllende ud (måtte jeg modvilligt indrømme) i en sort, 

blondebesat kjole med vidde i skørtet, som dog ville have 

været smukkere i rød – på mig. (Skønhed er sandhed, sandhed 

er skønhed, ved I nok).

”Jeg er ligeglad med, hvor inkluderende det så er – det 

føles stadig som at vende tilbage til tidlig stenalder, hvis I 

spørger mig.” Veronica var på krigsstien. Og så endda på 

grund af noget så tåbeligt.

”Du har altså slet ikke lyst til at se Archie svanse rundt 

deroppe i badebukser?” spurgte Kevin drillende.

”Dude, det kommer bare så lidt til at ske.” Archie duk-

kede op bag Veronica og kyssede hende på kinden. ”Ked af 

at skuffe dig.”

”Åh, Arch,” smilede Veronica. ”Du er sådan en heart breaker.”

”Der bliver altså slet ikke noget med badetøj.” Det var 

Betty, surprise, surprise, med svingende hestehale og svøbt i 

en sky af rosa og grå kashmir. Hun vendte sig mod Jughead, 

hendes bums af en kæreste. ”Eller hvad?”

Jughead trak på skuldrene. ”Der er ingen, der ved noget 

om den her såkaldte tradition. Det hele er bare rygter.”

”Det er én ting med en skønhedskonkurrence, men bade-

tøj? Jeg tager totalt afstand fra objektivisering på den måde,” 

sagde Veronica. ”Jeg springer lige over stadiet med at benægte, 

at det overhovedet er problematisk, og hopper direkte til 

højlydt protestaktion.”

”Nå, så må jeg vist se at få opstillet nogle blokadevagter,” 

lød det fra Reggie, naturligvis, og kun halvt i sjov.
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Jeg rakte en hånd i vejret for at få ham til at klappe i og 

så på Veronica igen. ”Hvilken ædel tanke, kammerat, men 

mon ikke du er lidt for hurtig? Som jeg sagde til Toni, tror 

jeg, vi gør klogt i at forholde os åbent over for situationen. 

Jeg vil i hvert fald gerne vide lidt mere om de her festdage. 

Skal vi ikke bare sætte os og høre, hvad vores ærværdige 

rektor har at sige?”

|||

Luften i auditoriet var tung og fugtig, og der var helt prop-

pet. Mine Vixen-piger havde spærret pladser til mig og Toni, 

på forreste række selvfølgelig (beliggenhed, beliggenhed, 

beliggenhed), så vi i det mindste havde god benplads midt 

i al virakken.

Archie, Veronica og Reggie sad et par rækker bag os, og ud 

af øjenkrogen så jeg Betty og Jughead kante sig forbi scenen 

og sætte sig lige til højre for Weatherbees talerstol. De var 

altid så luskede, de to, selv når der ikke var noget muggent 

på færde. Betty så utrolig fortørnet ud. Jeg tvivlede på, at det 

havde noget med det åbne badetøjsspørgsmål at gøre. Så tog 

jeg TeeTee i hånden.

Da alle havde sat sig, og den værste snak var faldet til en 

dæmpet mumlen, trådte rektor Weatherbee frem på scenen 

og stillede sig bag talerstolen.

”Godmorgen,” begyndte han glat. ”Tak, fordi I er kom-

met.” Som om der ikke var mødepligt. Som om vi ikke 
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alle sammen hungrede efter at høre mere om de såkaldte 

festdage.

”I har nok alle sammen læst min mail om Riverdale Fest-

dage, som løber af stablen i denne uge, nærmere bestemt fra 

i aften og hen over weekenden. Vi er klar over, at det er med 

kort varsel, men beslutningen om at genoplive denne elskede 

tradition blev først vedtaget endeligt af byrådet i aftes.”

”Rektor Weatherbee …” Betty rejste sig. ”Hvorfor skal 

det gå så stærkt? Og kan du forklare, hvorfor vi aldrig før har 

hørt om en tradition, du beskriver som ’elsket’?”

Weatherbee sendte hende et anstrengt smil. ”Jeg forstår, at 

du har et par spørgsmål, miss Cooper.” Han så ud over audi-

toriet. ”I har sikkert alle sammen spørgsmål. Vi har heldigvis 

fået besøg af en gæst her til morgen, som hellere end gerne 

vil fortælle jer alt om Riverdale Festdage.” Han vendte sig og 

gjorde tegn ud mod siden af scenen. ”Tag godt imod vores 

borgmester, Hermione Lodge.”

Et sted bag mig hørte jeg et hånligt fnys, der næsten kun 

kunne stamme fra Veronica.

Det blev dog overdøvet af borgmester Lodges sylespidse 

hæle, da hun marcherede hen over scenen med det tykke, 

sorte hår i perfekte bølger ned over skuldrene.

Borgmesteren så i hvert fald ud som en politiker. Fattet 

overtog hun talerstolen fra Weatherbee og så med ophøjet 

ro ud over tilhørerne.

”Hej med jer,” sagde hun med høj og klar røst. ”Tak, 

fordi jeg måtte komme. Og tak til dig, rektor Weatherbee, 
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for annonceringen her til morgen.” Så skød hendes øjenbryn 

i vejret, som om hun kom i tanke om noget. ”Og tak for 

hjælpen til Evelyn Evernever med at genoplive Riverdale 

Festdage. Evelyn har været så elskværdig at assistere ved 

udformningen af programmet, og det er hende, der står bag 

det dokument, I har modtaget sammen med mailen.”

Endnu et vantro grin, denne gang fra Betty.

Det var selvfølgelig fuldt forståeligt, at folk var skeptiske 

over for festlighederne. Jeg kunne ikke komme i tanke om 

et arrangement i nyere tid, som ikke var blevet besudlet af 

pludselige blodsudgydelser. Men alligevel – et eller andet 

sted længtes jeg bare efter en god, gammeldags fest. Det var 

alt for længe siden, vi havde oplevet uspoleret glæde her i 

byen. Jeg valgte at kaste mig ud i det og tage ja-hatten på.

”Normalt ville vi overbringe denne type nyheder per-

sonligt i stedet for digitalt, men arrangementet blev som 

sagt først tildelt økonomisk støtte så sent som i aftes. Jeres 

forældre har allerede modtaget en mail med detaljeret infor-

mation om festdagene, hvilket også inkluderer det program, 

I selv har fået tilsendt. Men jeg er kommet for at give jer 

lidt større indsigt i historien bag Riverdale Festdage og 

forklare, hvorfor vi puster liv i traditionen efter mere end 

trekvart århundrede.

Som I ved, blev vores by grundlagt i 1941, men de første 

nybyggere kom hertil langt tidligere end det. Og selvom 

byen altid har været stærkt rodfæstet i traditioner, findes der 

et par stykker, som er gået under den kollektive radar. En af 
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dem er Riverdale Festdage, og vi er meget glade for at kunne 

genintroducere den nu.

Da de første nybyggere kom hertil i begyndelsen af 

1700-tallet, vidste de ikke præcis, hvor heldig beliggenheden 

her ved bredden af Sweetwater River skulle vise sig at blive. 

Der var ingen garanti for fremtidig velstand. Vintrene – som 

I alle sammen kender så godt – var barske, og det var hårdt 

arbejde at kultivere jorden på den anden side af Fox Forest, 

så man kunne bruge den til landbrug.”

Jeg kvalte et gab og hørte flere blandt det ikke helt så 

tryllebundne publikum gøre det samme. Jeg vidste alt det 

her i forvejen – det følger ligesom med Blossom-navnet. 

Riverdale var jo nærmest ensbetydende med familien Blos-

som, og byens historie begynder med vores. Men hvad med 

de her festdage? Hvorfor havde jeg aldrig hørt om dem før? 

Det virkede usandsynligt, at min familie ikke skulle kende til 

dem. På den anden side var det ret sandsynligt, at min mor 

vidste besked, men af en eller anden ubehagelig, uforklarlig 

grund bare havde holdt det skjult for mig.

”Men disse tidlige indbyggere i vores by klarede sig,” 

fortsatte borgmester Lodge. ”I kølvandet på et par år med 

god høst besluttede de at hylde jordens gavmildhed med 

en festival. De spiste og drak og fejrede høsten ved denne 

begivenhed, der senere blev kendt som” – hun tog en dyb 

indånding for at øge spændingen – ”Riverdale Festdage.”

”Virkelig festligt navn ellers,” hviskede Toni. Jeg gav hendes 

hånd et klem.



24

”Vi ved ikke så meget om tidligere tiders festdage. Der er 

kun sparsomme overleveringer og derfor meget få konkrete 

oplysninger. Vi ved, at traditionen stammer fra de allerfør-

ste nybyggere som en del af høstritualet, længe inden byen 

blev officielt grundlagt, og at den efterhånden begyndte at 

strække sig over en hel uge fyldt med koncerter, god mad 

og bal på rådhuset.”

Nede fra de bagerste rækker hørte man Kevin Keller råbe: 

”Og en skønhedskonkurrence?” Den håbefulde tone i hans 

stemme var ganske bedårende. Nogle af de andre hujede. 

Kevin og jeg var helt klart ikke alene med vores begejstring 

over festdagene.

Det må borgmester Lodge også have tænkt, for hun smi-

lede. ”Skønhedskonkurrencen, ja. Den er kommet til senere 

og er som skræddersyet til eleverne på Riverdale High. I 

er garanteret meget nysgerrige efter at høre mere om den.” 

Kevin og de andre hujede igen. Jeg nøjedes med at knipse 

høfligt, for jeg havde ikke i sinde at slippe min elskede TeeTee 

bare for at klappe som resten af pøblen.

”Festdagenes højdepunkt, om jeg så må sige, var Miss Maple-

konkurrencen. Det var oprindelig en skønhedskonkurrence, 

men med tidernes skiften opstår nye idealer, og vi har derfor 

valgt at lancere en ny udgave af Miss Maple. Vi kalder den for 

Den Universelle Maple-konkurrence og indbyder alle til at 

deltage. Vi håber, rigtig mange af jer har lyst til at være med.”

Der opstod uro blandt tilhørerne, og folk hviskede og 

tiskede og var allerede i gang med at lægge planer.
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Jeg rakte en hånd i vejret. ”Ja, Cheryl,” sagde borgmester 

Lodge.

”Fru borgmester, ifølge mailen starter festdagene i aften. 

Og skønhedskonkurrencen afholdes på lørdag – altså nu på 

lørdag?”

Hun nikkede roligt. ”Korrekt. Festlighederne bliver sparket 

i gang i aften med åbningen af tidskapslen.”

Jeg viftede insisterende med hånden. ”Men så har vi jo alt 

for kort tid til at forberede os og finde den rigtige gallakjole!” 

protesterede jeg. Folk mumlede bifaldende rundt om mig.

Borgmesteren smilede. ”Jeg forstår din bekymring, Che-

ryl. Men jeg er nu overbevist om, at lige netop du nok skal 

klare det.”

”Hvorfor skal det gå så stærkt?” råbte Veronica trodsigt. 

”Jubilæet er ligesom alligevel ovre, og ingen har nævnt et 

ord om nogen tidskapsel før nu. Det er altså lidt mystisk, at 

vi først får besked om det her i sidste øjeblik. Mystisk og en 

smule … mistænkeligt.”

Borgmesteren tog en dyb indånding, mens hun overvejede 

sit svar. ”Okay, Veronica, det kan der være noget om. I 1941, 

da man fejrede den officielle grundlæggelse af byen, lavede 

byrådet en forseglet tidskapsel, som skulle åbnes til byens 

75-års jubilæum. Det var samtidig en markering af, at man 

afholdt Riverdale Festdage for sidste gang.”

”Aflyste de så bare den årlige byfest?” udbrød Betty og så 

fra Jughead over på Veronica.

Borgmester Lodge strøg håret om bag øret. ”Tiderne og folk 
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forandrede sig,” sagde hun velovervejet. ”Festdagene hørte en 

mere usikker og anspændt tid til. Man mente, at byen stod over 

for en ny og mere livlig epoke, og det var en udvikling, man 

ville markere med tidskapslen. Derefter tog andre traditioner 

over. Midnatspandekagebanketten til nytår for eksempel.”

Jeg rejste mig. Nu var det nok. ”Og nu ville jeg normalt 

sige, at der ikke findes noget bedre end en dampende varm 

pandekage, men helt ærligt, ærede venner, det er tid til at 

indstille forhøret. De her festdage er en gave. Og gaver tager 

man pænt imod.”

Folk hujede igen. Min tilknappede dengsekusine og hen-

des entourage af taberagtige kunstner-wannabes var helt klart 

i mindretal med alle deres spørgsmål og konspirationsteorier. 

Alle vi andre var klar på at feste.

Borgmester Lodge gjorde tegn til, at vi skulle dæmpe os. 

”Det var selvfølgelig meningen, at tidskapslen skulle åbnes til 

75-års jubilæet, men … tja …” Hun tøvede et øjeblik, som 

om hun overvejede noget.

Så kiggede hun beslutsomt ud over os. ”Det er ingen 

hemmelighed, at Riverdale befandt sig i … en bakkedal 

under jubilæet, og det blev besluttet at vente med at åbne 

kapslen.”

”Interessant passiv form,” bemærkede Toni. Jeg gav hende 

en albue i siden.

”Siden da er …” – borgmesteren så ud til at famle lidt 

efter den rigtige formulering – ”de udfordringer, byen står over 

for, ikke blevet mindre.”
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”Øh, mildt sagt,” sagde en eller anden. Folk lo anstrengt.

”Der har været rigeligt at bekymre sig over,” sagde borg-

mester Lodge. ”Og på rådhuset tænkte vi, at tiden er inde til 

at standse op og dvæle lidt ved alt det, der gør Riverdale til 

noget særligt. Det var sådan, byens grundlæggere ønskede det, 

og vi begik en fejl, da vi undlod at åbne tidskapslen, sådan 

som de havde forestillet sig det. Men det gør vi så nu – det 

er på tide at puste liv i Riverdale Festdage.”

”Jeg kunne ikke være mere enig, borgmester Lodge.” 

Weatherbee overtog atter talerstolen. ”Mange tak, fordi du 

tog dig tid til at komme og tale med vores elever. Skulle vi 

ikke lige tage at vise borgmesteren, hvor taknemmelige vi er?”

Vi klappede pligtskyldigt.

”Man kan melde sig til skønhedskonkurrencen uden for 

kantinen i spisefrikvarteret,” fortsatte Weatherbee. ”Der kan 

I også få mere information om de øvrige arrangementer. 

Det står alt sammen i velkomstbrevet, I fik tilsendt i morges. 

Jeg håber, I vil deltage i så mange af festlighederne som  

muligt.”

”Hvis I ikke har mulighed for at tilmelde jer i spisefri-

kvarteret, kan I bare sige det til mig!” råbte Evelyn Evernever 

ivrigt og sprang op fra sin plads på første række. Så havde 

borgmesteren da i hvert fald én med om bord.

Samlingen var ved at være slut, og jeg vendte mig mod 

TeeTee.

”Du har det der udtryk i øjnene,” sagde hun og granskede 

mig nøje. ”Jeg kender dig.”



”Gør du?” Jeg blinkede til hende. ”Jeg glæder mig bare 

til festdagene.”

”Er du virkelig så opsat på, at jeg skal stille op, at du er 

villig til selv at lade være?”

Jeg rødmede. ”Er jeg virkelig så let at gennemskue?”

”Okay,” sukkede hun. ”Så gør jeg det. Du kan … jeg 

ved ikke, træne mig, guide mig, eller hvad det nu hedder på 

skønhedsdronningesprog. Hvis altså du er okay med det.”

Jeg hvinede. ”Åh, merveilleux! Det bliver storslået. Og det 

kommer til at se fantastisk ud på din collegeansøgning, når du 

vinder.” Jeg så det for mig: min elskede, deroppe på scenen, 

med sit bedårende smil og kronen på hovedet. ”Jeg elsker at 

få lov til at gå amok. Jeg lover dig, jeg vil forvandle dig til 

en moderne, sapfisk Pygmalion.”

”Øh, nej – det er allerede lidt for underligt. Jeg er åben 

for det meste, men du kan godt droppe at køre det der Eliza 

Doolittle-fis af på mig.”

”Ja ja, selvfølgelig,” sagde jeg og kyssede hende. ”Selvom 

du altså er min fair lady.”


