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között nagy népszerűségnek örven-
dő Dupla R étterem étlapját is. Az el-
beszélés három szinten halad előre: 
egyrészt olvashatjuk a sorozat állandó, 
illetve pár epizód erejéig felbukkanó 
szereplőinek háttértörténeteit, más-
részt az aktát összegyűjtő titokzatos, 
magát Archivistának nevező személy 
jegyzeteit, harmadrészt pedig az egé-
szet kommentáló FBI ügynök megjegy-
zéseit. A szövegek egészen az első, a 
későbbi Twin Peaks területén furcsa 
jelenségeket tapasztaló tizenkilence-
dik századi felfedezők korába repíti 
vissza olvasóját, ezt követően pedig 
részletesen olvashatók a huszadik 
századi amerikai történelem híresebb 
misztikus eseményei és összeesküvés-
elméletei a szabadkőműveseken és a 
roswelli ufó katasztrófán át egészen a 
Kennedy-merényletig és a Waterga-
te-botrányig. A szövegek között akad-
nak kifejezetten izgalmas szakaszok, 
például amelyek az első felderítők 
expedícióinak természetfeletti tapasz-
talatait mesélik el, de ugyanilyen ér-
dekfeszítőek a fiatal Andrew Packard 
cserkészkiránduláson szerezett rend-
kívül bizarr élményei is, melyeket a 
sorozatot jól ismerő olvasó könnyen 
összefüggésbe hozhat a második évad 
utolsó epizódjában látható Fekete Bar-
langgal. A könyvben azonban sajnála-
tos módon éppen ilyen, a sorozathoz 
kapcsolódó rejtelmes történetekből 
található kevesebb. A szövegek zöme 
ugyanis Twin Peaks titkainak felfedé-
se helyett meglehetősen zavarosan, 
már-már követhetetlenül taglalja ol-
dalakon keresztül földönkívüliek meg-
figyelését, első típusú találkozásokat, 
egyéb megmagyarázhatatlan észlelé-
seket vagy politikai és katonai kons-
pirációkat, főszerepben azzal a Doug 

Milforddal (Twin Peaks polgármeste-
rének fivére), aki a sorozatban csupán 
néhány rövid pillanat erejéig tűnik fel, 
de a kötetben az események állandó, 
visszatérő karaktere. E szövegek bön-
gészése közben az olvasó mintha nem 
is a képzeletbeli északnyugati-ameri-
kai város rejtélyeit, hanem az X-akták 
háttértörténetét olvasná.  

A nem ritkán unalomig ragozott iro-
mányok közé ékelődnek a szereplők 
múltját taglaló történetek, melyekre 
már itt-ott a sorozatban is utaltak, de 
most bővebben megismerhetjük őket. 
A könyv viszont itt sem váltja be a hoz-
zá fűzött reményeket. Az még hagy-
ján, hogy a cselekmény szempontjá-
ból kulcsfontosságú karakterek, mint 
Bobby Briggs vagy Donna Hayward 
történetei szabályosan kimaradnak, 
ám talán még ennél is érthetetle-
nebb, hogy a többiekről, például Josie 
Packardról mesélő szövegek cselek-
ménye, illetve az általuk papírra vetett 
írások (Sólyom seriff-helyettes emlék-
iratai) stílusa olyan szembeötlő ellen-
tétben állnak a sorozatban megismert 
tetteikkel és személyiségükkel, hogy 
szinte a könyv szerzőjének kiléte kér-
dőjeleződik meg. 

Twin Peaks titkainak megismerésé-
hez, feltárásához vagy akár a hősök 
jellemének gazdagításához sajnos a 
könyv egyik narratív szintje sem nyújt 
érdemi segítséget, így a sorozat iránt 
érdeklődő és rajongó, akárcsak Cooper 
ügynök a Fekete Barlangban, egyaránt 
tanácstalanul marad magára a rejté-
lyek átélésében és kifürkészésében. 
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Twin Peaks kapcsán már-már köz-
helynek számít, hogy sorozattörté-
neti mérföldkőnek, hivatkozási alap-

nak tekinthető. David Lynch és Mark 
Frost szériája hazánkban és világszerte 
is a mai napig népes rajongótáborral 
büszkélkedhet, ezért bemutatása óta 
értelemszerűen több, a sorozathoz 
kapcsolódó angol nyelvű kötet látott 
napvilágot. Magyar nyelvű olvasmá-
nyok tekintetében azonban a helyzet 
igencsak lehangoló, hiszen mindössze 
a sorozat hazai premierjével nagyjából 
egy időben megjelent két, a Fabula 
gondozásában kiadott (Ki ölte meg Lau-
ra Palmert?; Dale Cooper naplója) könyv 
bővítette valamelyest a Twin Peaks 
univerzumot. Éppen ezért örvendetes 
tény, hogy oly sokévnyi szünet után az 
Athenaeum kiadó jóvoltából, a sorozat 
újabb évadjának bemutatója előtt, ma-
gyarul is olvasható a Twin Peaks titkos 
története. Ha a hátsó fedélen található 
rövid ismertetőre hivatkozunk, akkor 
ez a könyv nem kisebb feladatot vál-
lal, mint hogy elvarrja az első két évad 
elvarratlan szálait, és megágyazzon a 
széria idei folytatása alapkonfliktusai-
nak. Az olvasó számára azonban sajnos 
néhány oldal után hamar világossá vá-
lik, hogy nem hiánypótló kötetet tart 
a kezében, ugyanis hiába a hangzatos 
felvezetés, éppen az abban hirdetett 
sarkalatos elemek kifejtése marad el, 
és ez a könyv számos problémái közül 
csupán az egyik.

A színes, színvonalas külalakú kötet 
szerkezetét tekintve olyan, mint egy 
különféle, komplex témákból összeál-
lított vastag akta, tele kivágott újság-
cikkekkel, fényképekkel, levelekkel, 
naplórészletekkel, katonai dokumen-
tumokkal, titkos jelentésekkel, sőt 
magába foglalja a sorozat szereplői 
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