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Sautuolas har aldrig interesseret sig synderligt meget for menneskets historie, men da han en dag bliver fanget

i regnen og søger ly i en hule på sit gods, ændrer det sig én gang for alle. I grotten finder han nogle
besynderlige sten, som vækker hans nysgerrighed i en sådan grad, at han straks iler til verdensudstillingen i
Paris, hvor han møder en videnskabsmand, der forsker i de franske hulemalerier. Lidt efter lidt går det op for

greven, at grotten ved hans gods indeholder fund, der vil revolutionere alt det, vi troede, vi vidste om
menneskehedens historie.

Paul B. Johansen har ud over sit virke som forfatter deltaget aktivt i debatten om børneopdragelse og børns
udvikling op igennem 1940'erne og 1950'erne. Han har skrevet artikler til blandt andet tidsskriftet Social-

demokraten og Tidsskrift for sygeplejersker.
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