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KAPITEL 1
Vinden sveper in från slätten i galopp och får de båda kvinnornas utslagna hår att fladdra som i
en livfull dans. Trots den tidiga morgonen lyser solen redan stark och snön på bergstopparna
skimrar i himlens många nyanser av blått. På många ställen bryter rödbruna stenar fram genom
snön och ner längs bergssidorna övergår det vita i vackra nyanser av brunt och mörkt grönt.
Livet är på väg tillbaka till dalen som vibrerar av förväntan. Luftens rörelse är som vanligt
osynlig för ögat men väcker många andra sinnen till liv. Från den långa färden längs bergen förs
lukten av smältande snö och tinande djurkadaver. En lätt smak av salt berättar om ett isfritt hav.
Till skillnad från den kalla vinterblåsten är smekningen äntligen varm mot kinden. En signal om
annalkande vår.
Den äldre står stilla och koncentrerad med slutna ögon, lätt nedböjt huvud och med ena örat
mot vinandet. Hon smackar med tungan och andas djupt med lugna andetag. Varje vår har hon
gjort samma vandring. Alltid ensam, men denna gång har hon sällskap. Den yngre håller sig nära
med ett krampaktigt tag i den äldres höftbälte, orolig att blåsas bort från den branta klippavsatsen. Hon är uppmärksam och blicken fäster på allt som kan innebära något farligt.
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Vandringen upp till klippan var svår. Den äldre mäter sträckan från lägret som tjugo raster,
men hade glömt bort sin egen styrka och uthållighet. Med den yngre hade det tagit nästan trettio
raster innan de var framme så de hade fått övernatta två extra nätter. Fortfarande ligger det
mycket snö kvar i sänkor och nordliga sluttningar vilket gör det svårt att hitta mer bränsle för eld
till mat och värme. Provianten är beräknad för de tre dagarna upp, en dag för ceremonierna och
sedan två dagar ner för berget. Med två extra vandringsdagar är maten redan på väg att ta slut, en
situation som den äldre varit med om många gånger. Den yngre har däremot växt upp i gruppens
gemenskap under en period av överflöd och har ännu inte upplevt den livshotande och rivande
hungern som präglade den äldres barndom.
– Lyssna. Hör du?
Den unga vänder också örat mot vinden och blundar. Kvinnorna står stilla. Länge. Den äldre
kvinnan ser bekymrad ut och uttalar något ohörbart.
– Vi måste skynda oss. Kom, hjälp mig.
Bakom dem öppnar sig en grotta i berget. Tre steg över stenhällen genom en smal passage
och de är inne i en snöfri grotta som växer sig större ju längre in de går. Den yngre ser sig
omkring. Väggarna i grottan är full av figurer. Hon ser djur som hon snabbt och enkelt
identifierar, men andra känner hon inte igen, och hon blir orolig. Förundrad försöker hon förstå
hur stenvarelser kan leva på en grottvägg, och varför de är så stilla utan att röra sig. Hon vänder
sig om när hon hör den äldre skratta. Synen av den yngres reaktion inför väggmålningarna
påminner henne om den första gång hon fick följa med. Överraskningen var densamma. Rädslan
antagligen ännu större. Den yngres kinder hettar när hon inser att det är något hon inte förstått.
Med vana händer lyfter den äldre ur sin väska fram en liten skål och olika sorters växter och
bär. Hon tar fram små skinnpåsar med djurfett, sot och röd jord. De flesta torkade efter en mörk
vinters lagring men några är nyplockade från de blommande ängarna en dagsvandring från lägret
ner längs floden.
– Flor, hämta snö, vi behöver något blött till det torra.
När Flor kommer tillbaka brinner redan en värmande eld som skickar ett fladdrande ljus över
väggarna. Hon sätter sig ner vid den äldres sida och lyssnar uppmärksamt på allt hon behöver
lära sig. Hon kan namnen på alla bär och växter som de plockat tillsammans. Hon känner igen
den röda jorden som de fått av familjen på andra sidan bergen. Hon har aldrig besökt dem men
vet att de bor många raster bort. Sotet har hon detta år fått ta hand om utan hjälp genom att elda
grenar från de taggiga buskarna som växer nära boplatsen.
– Stella! Mamma!
Hon skriker till. Den lilla kvinnofiguren som den äldre ställt på en liten hylla framför dem har
hon aldrig sett, och den väcker en djup rädsla. Den ser ut som en sten, en hand hög, men är
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samtidigt en rund kvinna med ansiktslöst huvud, stora bröst och en överdrivet rund mage. Hon
kniper igen ögonen med händerna för munnen.
– Det här Flor, är Omenca. Jag är din omenca och hon är allas omenca.
KAPITEL 2
Vandringen uppför berget hade alltid varit utmanande. Den återvändande marssolen brukade
vara skön och inbjudande varm på morgonen men utsatte omgivningen för en slitsam hetta under
dagen. På flera ställen längs vägen hade stigarna röjts från sten för att göra leden mer tillgänglig,
men mossa och gamla växter gjorde stenarna hala. Fortfarande låg snö kvar i sänkor och på
norrsluttningar. Varje fot behövde flyttas med stor uppmärksamhet. Högre upp blev sten och
klippor fler och större vilket innebar ett slitsamt klättrande. I takt med de ökade strapatserna
innebar samtidigt varje steg en ökad frihet. När kroppen tröttnade vaknade glädjen och
inspirationen och tacksamheten. Kontakten med naturen fanns överallt här uppe, och
civilisationens vedermödor minskade i styrka.
– Mamma, hur går det, är du trött? Ska vi ta en paus, jag vill ha kaffe.
Zoe såg oroad sin mor kämpa längre ner på stigen. De hade åkt med lastbilarna upp till första
avlastningslägret men nu hade de påbörjat en dags vandring upp till utgrävningsplatsen. Det var
många år sedan Zoe hade följt med senast. Hon plockade fram termos och lite frukt, kanske det
också var dags för smörgåspaketen. Tankarna vandrade till minnen från förra gången, hon hade
bara varit åtta år. Hennes mamma hade gått med snabba, beslutsamma steg och Zoe hade fått
ropa på henne för att inte komma efter för mycket. Hennes korta ben hade haft det svårt över alla
stenar och hon hade varit rädd när det blivit brant, både för höjderna och för alla oförutsägbara
ljud och rörelser. Det hade varit en jobbig vandring och ryggsäcken hade varit tung. Men
belöningen när de kommit fram hade varit värd allt. Under fyra veckor hade hon fått vara med
sin mamma och hennes kollegor. Hon hade fått hjälpa till med olika sysslor, en skön tid utan
förmaningar, och mycket spännande att lära.
– Zoe, du går så fort, du får vänta lite. Du måste förstå att jag inte är lika stark som förr.
Sofie lyfte av sig sin ryggsäck och satte sig ner på den solvarma stenen och kände genast en
skön lindring sprida sig genom ländryggen. Hon hade gått den här turen varje vår i snart fyrtio år
och alltid sett fram emot stunden i rörelse. De senare åren hade blivit tyngre och trots att de gick
en kortare sträcka denna gång kändes kroppen redan slutkörd. Första rasten, vad håller jag på
med, är det värt all ansträngning?
– Vi hade kunnat åka med konvojen upp! Varför måste du gå varenda gång? Här, ta lite kaffe,
vill du ha en smörgås?
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– Du behöver inte gå med mig om du inte vill, ring till Bertrand så kommer han och hämtar
dig. Du måste inte göra det här, vet du. Har du inte gjort några skinksmörgåsar?
De nya kängorna fick Sofies fötter att ömma. Jag skulle ha tagit de gamla, tänkte hon, och
varför är det så tungt? För vem försöker jag bevisa mig? Är det för att Zoe är med? Hon drack
sitt kaffe och sträckte på blicken ut över dalgången. Naturen smekte hennes ögon med färger och
former, vissa mjuka medan andra vassa och kantiga. En känsla av litenhet spred sig genom
henne och lämnade kvar en stark tacksamhet, kanske till och med vördnad. Hon såg på sin dotter
och hade svårt att hindra ett leende. En ny lättare tanke spirade. Hör på mig, hur jag låter. Hur
kunde jag glömma bort det här? Fyra veckor av fokuserat arbete, utan krävande studenter, långt
från meningslösa fakultetsmöten och alla dessa gnälliga samtal om projekt och bidragsmedel.
Fyra veckor utan Guillome och allt hans elände. Tid med Zoe, och kanske kan vi komma
varandra lite närmre om vi arbetar tillsammans. Det brukar ju vara vid den första rasten som
sinnet skiftar till ljust.
– Det här är varför jag gör det här, Zoe. Jag är så glad att du är med, så glad!
Sofie blundade och andades djupt av den varma vinden. Hon hade flera gånger upplevt
mistralens hårdhänthet och uppskattade därför den mjuka luften som gjorde arbetet här uppe så
mycket lättare. Zoe såg hur sin mamma förvandlades. Från irriterad och tvär och otålig, till
tacksam, glad och uppmuntrande. Kanske det här blir bra ändå, kanske vi kan mötas i arbetet och
hitta fram till något gemensamt som är annat än konflikt och stridigheter.
– Känn hur mjuk vinden är idag, det kommer att bli varmt. Kanske vi hinner upp och kan se
oss omkring innan det blir för sent. Nej vad säger du, är det dags att fortsätta?
KAPITEL 3
Flor känner med fingertopparna på det kalla och kladdiga fettet, hon doppar ett finger i den röda
jorden. Och ett finger till. Snart nog är alla fingrar kletiga och röda. Synen av tio röda fingrar får
henne att skratta. Händerna lyser i skenet från lågorna. Hon ser väldigt annorlunda ut. Som en
gäst från en annan värld. En andevärld. Hon tar upp en sten från golvet. Den har några
färgskiftningar som ser ut som två ögon och en mun. Flor ser in i stenens ögon och väntar på att
den ska blinka och säga något.
– Flor, nej, släpp stenen, ropar Stella. Du får aldrig göra så. Minns det. Aldrig leka med det
röda, aldrig måla ögon, aldrig, det är viktigt. Torka händerna.
Flor kastar stenen med de röda ögonen ut ur grottan. Det är så mycket hon inte vet, som
verkar vara viktigt eller farligt. Hon kurar ihop sig och känner sig liten. Längtar tillbaka till
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lägret och de andra. Elden ger en skön värme i grottan och trots hungern som blir allt starkare
känner hon sig efter en stund lite bättre till mods.
– Kom, nu börjar vi, sitt bredvid mig.
Stella smälter snö i några små lerskålar. Hon blandar ner bär och örter i en, och i de andra
blandar hon jord med olika färger. Hon sjunger samtidigt på en sång som Flor inte känner igen,
men som hon försöker följa med i. På stengolvet framför dem placeras bitar av skinn, penslar av
djurhår och några färgade stenar som Flor aldrig sett förut. De dricker av skålen med bär. Flor
får endast en liten klunk men det är starkt och hon hostar. Den äldre dricker upp resten och ger
henne en mörk blick och Flor slutar att hosta. Sången fortsätter och ökar i styrka.
Flor känner hur drycken klöser och river i munnen. När hon sväljer fräter den sig ner genom
halsen till magen där den tumlar runt och väcker smärta och ett starkt illamående. Som att ha
rasande och bitande råttor inombords. Ytterligare en blick från den äldre hejdar henne från att
springa ut och göra sig av med obehaget. I stället blundar hon och håller andan tills oron i hennes
kropp lugnat sig lite. När hon ser upp igen ser hon hur väggarna börjat röra sig.
Stora hjordar av horndjur springer tillsammans runt grottan. De stora långhåriga vandrar
långsammare men även de håller ihop i stora grupper. Snabbfotade galopperar över både väggar
och tak. Röda, vita och svarta blandas och virvlar till en färgrik röra. Flor behöver sätta sig ner
för att inte ramla omkull. Hon hör den långsamma sången öka i tempo och styrka, stegen av
hundratals stendjur ekar. Stella rör sig virvlande runt i grottan och sjunger högt. Dammet i
grottan rörs upp och gör luften svår att andas. Hon dansar i takt med de böljande rörelserna på
väggarna, skrapar med stenar och målar med penslar och skinn. Rött, vitt, svart. Elden flammar
till och dör ut. Flor skriker, och skriker.
KAPITEL 4
Efter vilan återvände krafterna till Sofie. Hon höll ett högre tempo, pratade ivrigt med Zoe om
upptäckter från alla år på berget och av och till visslade hon till och med på någon munter
melodi. En berättelse som Zoe kände igen var om den första upptäckten av grottan med alla
målningar. Sofie hade som ung studerat arkeologi på universitetet i Toulouse och gjort sitt
examensarbete med en forskargrupp som studerade de förhistoriska grottmålningarna i Lascaux.
Hon hade blivit fascinerad över de vetenskapliga kontraster som uppstod i mötet med alla fynd.
Målningarna som föreställde djur av olika former var uppenbarligen skapade av människor och
dateringen av dem bekräftade att de var mer än 15 000 år gamla, men vem som skapat dem och
vilket syfte de hade var höljt i dunkel och ett ämne för många teorier och spekulationer. När
grottorna i Porté-Puymorens upptäcktes sommaren 1982 var Sofie i färd med att planera sin
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doktorandtjänst och i stället för att fortsätta med grottorna i Lascaux fick hon en chans att ta en
plats i teamet som undersökte och grävde ut den nya grottan. Där blev hon kvar och hade sedan
tio år tillbaka varit dess ansvariga projektledare.
Mammans förvandling förbryllade Zoe, som var ovan den energiska öppenheten. Musik hade
för övrigt aldrig förekommit i hemmet så länge Zoe kunde minnas. Förändringen var inte alls
negativ men väckte ändå ett visst obehag som kändes både i magen och bröstet. Den trygga
känslan av kontroll vittrade bort i oförutsägbarheten.
Den nyvunna energin och det högre tempot gjorde att de två kvinnorna nådde upp till platsen
för utgrävningarna innan solen gått ner bakom bergstopparna i sydväst. Det var fortfarande
väldigt varmt och en bultande huvudvärk hade hållit Zoe sällskap den sista timmen. Extra
vätskekontroller hade inte hjälpt och det fick hennes tankar att återkomma till vad som var fel.
Hon ansåg sig själv som vältränad, åt endast vegetarisk kost och sprang ett maraton varje år för
att visa för sig själv att hon bibehöll konditionen från sin tävlingskarriär som långdistanslöpare.
Det var något i luften som störde.
Uppe i lägret var stämningen hög. Arbetet började aldrig innan utgrävningens ledare fanns på
plats. Det var inget som Sofie hade beslutat utan var en gammal praxis och ingen som Sofie hade
arbetat med skulle kunna tänka sig att bryta mot den. Under alla år hade första dagens fokus varit
att etablera lägret och att plocka fram och därefter inventera alla de verktyg som skulle behövas
de kommande fyra veckorna. Därför förvånades Sofie av gruppens iver och uppståndelse. Det
såg ut som att denna del av berget hade drabbats av ett stort skred, något som skedde regelbundet
och som ofta betydde nya möjligheter till fynd, men så här stora brukade de inte vara. Skred
skedde på senvintern vilket gjorde tillvaron här uppe osäker för den som kom hit för tidigt.
Samtidigt ville forskarna vara på plats innan skattsökare hittade hit för att få vara först att gräva.
De elva kollegorna trängdes halvvägs uppför berget mitt i skredet och verkade vara helt
upptagna av någonting i marken.
Mor och dotter hann hela vägen fram till den skrattande och pratande gruppen innan någon
upptäckte dem.
– Sofie, äntligen är ni här, ropade hennes assistent Laura. Ni måste komma och kolla på detta.
Vi har aldrig sett något liknande, och det låg mitt i gruset. Vi har inte rört något, men ingen har
kunnat fortsätta med tälten innan du kom.
Zoe och Sofie gick förbi de leende forskarna. Tankarna drev hos båda två fram fantasier och
förslag på vad det kunde vara som kommit fram ur berget. Zoes huvudvärk gjorde sig återigen
påmind med ny styrka. När de kom fram kunde de inte tro sina ögon. Sofie gav ifrån sig ett
lyckoskrik medan Zoe kvävde sin chock med båda händerna över munnen. Det fanns ingen
tvekan hos någon i teamet, kvällen skulle bli lång.
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