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Människorna lever sida vid sida med djuren i en ofattbart vacker och rik djurvärld på istiden.

Den unge Vitspjut ger sig iväg på en lång vandring för att hitta en helbrägdagörare åt sin far som sårats under
visentjakten. Under sin långa vandring möter han människor och djur av alla de slag, både vänliga individer
och rövare och banditer. På resan träffar han bland annat hövdingadottern Siska, som han blir förälskad i.

Deras lycka får dock ett abrupt slut och istället möter Vitspjut schamanflickan Glada. Kan hon hjälpa honom
att rädda sin far?

Fristående fortsättning på Den svarta tigern.

Björn Olof Lennartson Kurtén (1924-1988) var en framstående finlandssvensk paleontolog och författare som
skrev populärvetenskapliga verk och skönlitteratur, ofta baserade på hans forskning. Han skrev även ett

femtiotal vetenskapliga publikationer.
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