
 

 
1871 
L’Odette es queda embarassada d’Alexandre Keller, el seu amant; 
empresari i amo de les fàbriques Keller. Rebutjada per ell, es casa amb el 
seu fill Albert Keller, enganyant-lo i dient-li que l’infant que porta al 
ventre és fruit d’una violació. L’Albert, somiador i veterinari, decideix 
trencar amb la seva família i marxar amb l’Odette per començar una 
nova vida al bell mig del bosc de les Ardenes. Un paradís aïllat de tot. Un 
zoo amb milers d’animals al cor d’Europa. Allà l’Odette pareix dos 
bessons, l’Hélène i l’Edgar, fills secrets de l’Alexandre, i l’Edmond, fill de 
l’Albert. Els anys passen, els fills es fan grans i el desig i la necessitat de 
procrear la vida al bosc fa que l’Albert i l’Hélène comencin una vida de 
parella. Germans de sang sense saber-ho, tenen dues nenes, la Jeanne i 
la Marie. Però pocs anys més tard, l’Edgar, boig de desesperació davant 
d’aquesta situació perversa, mata a l’Albert, viola a la seva germana 
Hélène i s’acaba matant a ell mateix. Mesos més tard l’Edmond 
abandona el bosc per tornar al món a buscar un nou lloc per viure, i 
promet a l’Hélène tornar-la a buscar. Marxa sense saber que fruit 
d’aquella violació, l’Hélène té dos bessons, la Léonie i un ésser 
monstruós a qui no posa nom. Ja de grans, aquest ésser estrany, en un 
atac de còlera, agafa a la seva mare Hélène, i la tanca al fons d’un pou per 
tenir-la per a ell sol, deixant a les tres germanes creixent soles al bosc. 
 
1917 
Apareix, arrossegat pel riu, un soldat francès de la primera guerra 
mundial, el Lucien. Les tres germanes el cuiden i acullen fins que la 
Léonie i ell s’enamoren i tenen una criatura, la Ludivine. Just després del 
seu naixement la Léonie li demana al Lucien que baixi al pou i intenti 
salvar la seva mare, però Lucien mor en l’ intent. Desesperada, després 
d’aquesta mort, un incendi al bosc i la mort de les seves germanes, la 
Léonie agafa la Ludivine i decideix tornar a la civilització escapant-se pel 
riu. Però en arribar-hi compren que aquest món serà massa insuportable 
per a ella. Llavors deixa la Ludivine en un orfenat amb una nota que diu: 
“sóc la Ludivine, entregueu-me a l’Edmond el girafa, fill de l’Albert 
Keller, ell mateix fill de l’Alexandre Keller” i torna al zoo, on mor poc 
després.  



 

 
1936-1945 
La Ludivine coneix a la Sarah a la universitat de Belles Arts, i poc 
després, al Samuel. Ells seran els seus millors amics, la seva família, ja 
que la Ludivine es cria sola a l'orfenat. Arrel de l’assassinat d’un amic del 
Samuel, comencen a col·laborar amb una organització de la resistència 
fins a endinsar-se tant en la causa que creen el seu propi escamot, 
l’Escamot Cigonya. I en mig d’aquesta situació, en mig d’una França 
ocupada, la Sarah i el Samuel tenen una criatura, la Luce. Al cap de poc, 
com a molts altres jueus, arresten al Samuel. La situació cada vegada va 
a pitjor. No hi ha temps. Just abans que tota la Red Cigonya sigui 
descoberta, la Ludivine salva la vida de la Sarah canviant-se la identitat 
amb ella i salva la Luce enviant-la a Canadà.  
 
1989 
La Luce, doncs, viu esperant la seva mare, perquè un dia li van prometre 
que ella l’aniria a buscar, però mai ningú no ho va fer. Espera i espera, i 
mentrestant coneix l’Achille i junts tenen a l’Aimée, a qui també 
abandonaran. Aquesta es cria en una família adoptiva i es casa amb el 
Baptiste. L’any 1989, just el mateix dia de la caiguda del mur de Berlín, 
decideixen convidar a tots els seus amics a casa per donar-los una 
notícia. Què pot ser més important que la caiguda del mur de Berlín? 
Ella i el Baptiste estan esperant una criatura, la Loup. Però la celebració 
acaba amb un atac d’epilèpsia de l’Aimée, amb el qual descobrim que té 
un os dins el cervell: un tros del maxil·lar superior de la mandíbula d’una 
dona a qui li van esberlar el cap a cops de martell en el camp de 
concentració de Dahau.  
 
2006 
Quatre anys després de la mort de l’Aimée, una Loup perduda i 
adolescent inicia un viatge de la mà d’un científic, Douglas Dupontel, per 
descobrir un passat misteriós. Per intentar respondre tantes preguntes 
sense resposta, es remuntaran al llarg del segle XX, descobrint set 
generacions de dones; Odette mare d’Helène, mare de Léonie, mare de 
Ludivine, mare de Luce, mare d’Aimée, mare de Loup. Així doncs, la 
Loup s'endinsarà en les tenebres d'una Europa estripada per treure del 
no res la memòria d'aquestes set dones, revivint una llarga saga 
d'abandó sobre abandó.  


