
106 107

TWIN PEAKS TITKOS TÖRTÉNETE

Sok mindenről fellebben az a súlyos bordó függöny

Laura Palmer azt ígérte Dale Coopernek látomásában, hogy 25 év múlva találkoznak. A 25 év eltelt, mi pedig re-
megve várjuk a filmsorozat harmadik évadát, aminek Mark Frost Twin Peaks titkos története című könyve ágyaz 
meg, kiválóan.

OLVASS! Az elmúlt években több könyv is megjelent Twin Peaks 
történetét boncolgatva, például Jennifer Lynch Ki ölte 
meg Laura Palmert? című kötete vagy épp Scott Frost 
Dale Cooper naplója című regénye, ami minden várako-
zással ellentétben nem Cooper ügynök Twin Peaksben 
készült magnófelvételeinek leirata, hanem 13 éves korá-
ban kezdődő és Twin Peaksbe érkezéséig tartó naplója 
– de így is kellőképpen izgalmas olvasmány. Azonban 
korántsem annyira, mint a város titkos története.
Aki azt remélte, hogy Frost lesz szíves, és összefoglalja 
az elmúlt negyed évszázad történetét, vegyen egy mély 
levegőt, mert erőltetett 
menet következik.
Már a könyv szerkezete 
sem hagyományos, hi-
szen nem egy egyszerű 
regényt tart kezében a 
Bobtól már gondolati 
szinten reszkető olvasó 
– sokkal inkább egy ere-
deti dokumentumokból 
összerakott nyomozási 
anyagot, amit a titokza-
tos Archivista nevű is-
meretlen állított össze. 
Ezt a pakkot találták meg 
egy dobozba rejtve, amit 
Gordon (a David Lynch 
által megformált nagyot-
halló üvöltöző fazon, aki 
még mindig hivatalban 
van) átad továbbgondo-
lásra a legalább ennyire 
titokzatos Elemzőnek, aki széljegyzetekkel látja el az 
eredeti anyagot. Ez a forma nemcsak behúzza az olvasót 
a történetbe, hanem azt az érzetet is kelti, hogy részesei 
vagyunk a nyomozásnak, és akár széljegyzetekkel lát-
hatjuk el a széljegyzeteket.
Csakhogy ez a nyomozás konkrétan Lewis & Clark fel-
fedezőpárosától indul, mert Frost úgy tágítja Twin Pe-
aks mitológiáját, hogy az indián legendák, a megma-
gyarázhatatlan természeti jelenségek mellé Amerika 
történelmét is felvázolja, beleszőve körülbelül az ösz-
szes amerikai összeesküvés-elméletet is – a híres ros-
welli ufóészleléstől a Kennedy-gyilkosságon keresztül 

egészen a Watergate-botrányig. Ráadásul olyan plasz-
tikusan gyúrja össze a valóságot a fikcióval, hogy az 
olvasónak időnként komoly kétségei támadnak a tör-
ténelem órákon tanultakkal kapcsolatban.
Ha sikerült átverekednünk magunkat az elmúlt 200 
éven és nagyjából 60 oldalon, akkor megérkezünk Twin 
Peaksbe. A szálak Douglas Milfordnál, a sorozat egyik 
legkevesebbet látott mellékszereplőjénél érnek össze: 
az ő történetén keresztül sok mindenről fellebben az a 
súlyos bordó függöny – akár annak látszik, ami való-
ban, akár nem.

A titkok közül kiderül 
például, hogy honnan 
kapta nevét a Dupla R, 
sőt, egy korabeli étlap 
segítségével otthon is 
megidézhetjük Twin 
Peaks kávézójának me-
nüsorát. Megtudhatjuk, 
hogy szeretett egymásba 
Norma és Nagy Ed, sze-
mélyes kedvencem pedig 
Tuskó Lady szívszaggató 
története. Arra is fény 
derül, hogy a Truman se-
riff – Nagy Ed – Sólyom 
csapatból kinek mi volt 
a kedvenc olvasmánya 
a Könyvesházból – ez 
talán a könyv egyik leg-
szórakoztatóbb része. 
Akit gyötör a kíváncsiság 
Audry Horn miatt, vagy 

épp azt szeretné megtudni, mi köze Doug Milfordnak 
Garland Briggs őrnagyhoz, az mindenképpen olvassa el 
a könyvet.
A sorozat második évadának végén Dale Cooper kijön 
a barlangból, és már-már hisztérikusan azt hajtogatja: 
„hogy van Annie?”. Innen folytatjuk: huhoghatnak a 
baglyok, jöhetnek óriások, táncoló-visszafelé beszélő tör-
pék – mi készen állunk!

(Mark Frost: Twin Peaks titkos története, Athenaeum Kiadó, 2016)
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