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Ayla forlader sin dal sammen med Jondalar, den mand hun har elsket og holdt sammen med, siden hun fandt
ham hårdt såret efter et overfald af en løve. De møder Mamutoi-folket, Mammutjægerne, og Ayla nærmer sig
dem med både frygt og nysgerrighed. Hun bliver optaget af deres musikinstrumenter, af deres levevis og

bopladser - og ikke mindst tiltrækkes hun af den mørke, flotte Ranec, der er mester i at skære
elfenbensfigurer. Mammutjægerne fascineres af hende, af hendes lægekunst, hendes dygtighed som jæger og

hendes evne til at tæmme vilde dyr.

I Mammutjægerne  beskriver Jean M. Auel farlige jagter, hverdag og storslåede fester, kærlighed og lykke -
kort sagt livet som det kan have formet sig for mænd, kvinder og børn i istiden for 25.000 år siden.

»Bogens over 700 sider fastholder læseren til sidste side.«
- Kristeligt Dagblad 
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