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De vise i Österns länder har sett ett märkligt tecken i stjärnorna.
Deras tolkning är att ett barn har fötts i det judiska folkets land och
att detta barn tycks vara både kung, Gud och människa - märkligt,

något de vise aldrig tidigare hört talas om.

Tre av de vise får i uppdrag att resa dit för att ta reda på vad som
hänt. De anar att det är något viktigt, men vad? De har bara de

ledtrådar som stjärnan gett dem att utgå från.

Med på resan följer tant Ana, en kryddstark kvinna och hustru till en
av de vise männen och Yaqub, son till den yngste av de vise männen.

Det blir en lång och strapatsrik resa där de får möta både faror och
nya vänner, en resa som till slut leder dem till Betlehem och en natt

då änglarna sjöng och stjärnan lyste klarare än någonsin.

Följ med på en spännande resa i 24 kapitel.

Barn i dagens Sverige har ofta en fragmenterad kunskap och inblick i
julens berättelse. I Tre vise män, en tant och jag får de följa med ett
annat barn på en spännande resa, ett uppdrag som bygger på en

ledtråd och på möjliga tolkningar av den. Huvudpersonerna mer anar
och hoppas än vet vad som ligger framför dem. Sakta närmar de sig



resans mål - mötet med det barn de genom en väldigt speciell stjärna
förstått har fötts någonstans. Platsen visar sig vara Betlehem. Pojken
Yaqub berättar för sin mamma och sina syskon om allt han varit med
om, en bit i sänder under 24 kvällar, vilket gör det här till en perfekt
bok att läsa som en adventskalender fram till julafton. Syftet är att
väcka nyfikenhet på denne Jeshua som föddes en natt då änglarna

sjöng och stjärnan lyste klarare än någonsin.

Ulf Fredeväg är socionom och diakon och arbetar i Svenska Kyrkan i
Dalstorps och Länghems församlingar. Han bor med sin fru Agneta
på gruppsamlingsgården Kuvarp i skogarna i södra Västergötland.
Han älskar naturen med djur, växter, porlande och glittrande vatten
och höga klippor. Han låter gärna fantasin vandra ut och in i Bibelns
berättelser, så att orden blir levande och skapar oanade ringar på

vattnet - det vatten vi alla behöver dricka för att leva.

Nicolina Holmgren läste till illustratör på Istituto Europeo di Design
i Turin, Italien och är nybliven diakon i Equmeniakyrkan. "Att få
skapa betyder mycket för mig", berättar hon. "Dels får jag ur mig
olika känslor. Men det är också ett sätt för mig att bättre lära känna

Gud, hela världens skapare."
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