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er fire historier, der alle foregår midt på vinteren, men i vidt forskellige år.

I "Julemand på glat is" kommer en mand galt afsted, da han forsøger sig julemand for familiens børn.

"Arven efter onkel Joshua" er historien om en gruppe canadiske spejdere, der vil gøre alt for at blive i deres
dejlige spejderhytte.

I "På isen efter ål" hører man om den forræderiske is i Limfjorden, der gerne snupper de stakkels mennesker,
der bevæger sig ud på den for at fange ål.

"Djævelen og hans knægt" er en fortælling fra 1400-tallets Aalborg om en kulsvier og hans søn, der oplever
mystiske ting ved juletid.

Robert Fisker (1913-1991) var en dansk forfatter, der hovedsageligt skrev bøger til børn og unge. Robert
Fisker debuterede i 1935 og udgav i løbet af sin karriere i omegnen af 150 bøger.
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