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har fundet en flaskepost med et brev til professor P fra hans gamle ven professor Hvidskæg, som længe har

været forsvundet! Han har brug for hjælp. Af sære omveje når professor P og Mortensen frem til
kæmpevæksternes år, som kun med lange mellemrum stiger op ad havet. Øren er beboet af velkendte dyr, som

alle har anseelige størrelser! De er rent ud sagt kæmpestore.
Der finder de Hvidskæg og hans besætning, som længe har levet lykkelig på Milau, som øen hedder. Men nu
er der optræk til ballade mellem de dyr, som Hvidskæg og hans hjælper har lært at tale og leve civiliseret

sammen. Gamle stridigheder er blusset op, og professors Ps flair for problemløsning er nu Hvidskægs eneste
håb. Spørgsmålet er om det ikke er for sent, for den alle aftaler om fred udløber samme aften!

Jan Mogensen har skrevet flere vidunderlige højlæsningsbøger for den yngre målgruppe, og han beherker
sprog og virkemidler på en sjældent indlevende måde, hvor han altid er i øjenhøjde med sine læsere.
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