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–, és tizenöt év után visszatér a cím-
beli városba, ahol furcsa eseménysor 
veszi kezdetét.

A sorozat fő kreátora Victoria Madden, 
aki az elmúlt húsz évben ausztrál és an-
gol tévészériák forgatókönyvírójaként és 
producereként elég tapasztalatot halmo-
zott fel ahhoz, hogy beálljon egy ekkora 
téttel bíró projekt mögé, amely színészi 
és technikai szempontból egyértelműen 
felveszi a versenyt napjaink más tévés 
produkcióival. Madden elsődleges inspi-
rációként skandináv krimikre hivatkozik, 
egyes cikkek tasmán Twin Peakset em-
legetnek: az előbbi párhuzam nagyjából 
annyiban merül ki, hogy ez a sorozat sem 
rág mindent a néző szájába, az utóbbi 
pedig akkor áll, ha közös nevezőnek elég 
a „furcsa dolgok történnek egy kisváros-
ban” alaphelyzet.

A sorozat elején újabb eltűnésre kerül 
sor, és az ügybe belegabalyodó főhősnő 
mellett egy zsarupárost, valamint néhány 
további érintettet ismerünk meg, hogy a 
készítők aztán tucatnyi karaktert moz-
gatva, különböző rejtélyek halmozásával 
gördítsék előre a cselekményt. Hamar 

felmerül a kérdés, hogy a szige-
ten zajló események racionáli-
san is megmagyarázhatóak-e, a 
széria tehát inkább a Lostot idézi: 

azt egyelőre nem lehet tudni, hogy az al-
kotóknak is olyan mitológiaépítési ambí-
cióik vannak-e, mint amerikai kollégáik-
nak, mindenesetre több kérdést hagynak 
nyitva, mint amennyit megválaszolnak.

Ha akár csak minimálisan is tájékozó-
dunk a sorozatról előzetesen, pillanatok 
alatt belebotlunk a Madden által is han-
goztatott „tasmán gótika” elnevezésbe, 
amely az Ausztráliában bő másfél év-
százados irodalmi hagyományt jelöli, 
és a tasmán főváros néhány éve nyílt, 
neves múzeumának (Museum of Old 
and New Art) hatására a helyi turizmus 
is komolyan épít kultúrtörténetük sötét 
sajátosságaira. Az egykori angol fegyenc-
gyarmat történelme ugyanis a számtalan 
őslakos kiirtásával, törzsi konfliktusaival 
és rítusaival termékeny táptalajt bizto-
sított ahhoz, hogy elszaporodjanak a ke-
gyetlenkedést, elszigetelődést, rettegést 
tematizáló történetek, bár ezek közül 
egyedül a kannibállá lett exfogoly esete 
vált aránylag híressé (Alexander Pearce 
utolsó gyónásai,Van Diemen-föld).

Maddenék nem azt az utat válasz-
tották, hogy komor hagyományukat 
higítatlanul a világ elé tárják (a True 
Detective töményebb ízelítőt adott, 
igaz, építhetett a déli gótika ismertebb 
tradíciójára),többnyire megelégedtek 
azzal, hogy elszórtak kisebb utalásokat 
helyi sajátosságokra, mint például az 
elterjedt UFO-hit vagy egyes családok 
régmúltig visszanyúló birtokviszonya. 
A sorozatban hangsúlyosabb szerepet 
részben a környezetvédők és favágók 
mélyen gyökerező konfliktusa kap, és 
persze maga a táj, amelynek rejtélyes 
és fenséges természetét a készítők nem 
hagyhatták kiaknázatlanul, így ritkán ma-
radunk percekre totálkép nélkül.

Nem véletlenül ugorhat be a szé-
riáról az Új-Zélandon játszódó Top of 
the Lake, ugyanakkor Maddenék pro-
dukciója komplexitásban nem ér fel 
Campionék minisorozatához. A The 
Kettering Inci dent-et annyira nem hatja 
át a helyi hagyomány, hogy igazán eg-
zotikus legyen, kuriózumértékét inkább 
az adhatja, hogy misztikus krimiként 
manapság kevés vetélytársa akad.
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Mindig izgalmas lehetőségeket 
rejt, amikor egy kis nemzet nagy 
kaliberű produkcióval próbál-

ja meg felhelyezni magát a filmvi-
lág térképére, a bevált műfaji sémák 
biztoskezű használata helyi sajátos-
ságokkal feldobva emlékezetes ered-
ménnyel járhat. Tasmánia helyzete 
persze egy csapásra nem fog megvál-
tozni, de a közeljövőben talán többen 
lesznek kíváncsiak a szigetállam filmes 
tevékenységére, miután az Amazon le-
csapott az idén júliusban bemutatott 
The Kettering Incident forgalmazási 
jogaira. A nyolcrészes krimisorozat 
első szezonja Ausztrália legnagyobb 
szigetének eddigi legdrágább televí-
ziós produkciója, amelynek esélyeit 
a nemzetközi piacon nagyban növeli, 
hogy a főszerepet az egyre ismertebb 
Elizabeth Debickire (Éjszakai szolgálat) 
osztották. A készítők ugyanakkor nem 
egy újabb karcos nyomozófigurát tet-
tek meg főhősnek, hanem egy emléke-
zetkiesésekkel küzdő hematológust, 
aki kamaszként különös traumát élt 
át – éppen az erdőben biciklizett egy 
másik lánnyal, aki tisztá-
zatlan körülmények között 
eltűnt, ő pedig semmire 
sem emlékszik az esetből 

Rejtélyek újabb szigete
ROBOZ GÁBOR

THE KETTERING INCIDENT

MISZTIKUS TÉVÉSOROZAT TASMÁNIÁBÓL.

„Kevés vetélytársa 
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