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En Julsaga- resumé


Penningutlånaren Marley är död men kompanjonen Ebenezer Scrooge lever och verkar i branschen.
I sitt företag presenterar Scrooge julmarknadsföringen för Cratchit, hans enda anställda. Scrooge lurar en kund, Fru Lack, att ta ett lån med en ränta på över 100%. Scrooges systerson Frederick anländer som varje jul för att bjuda sin morbror till julfirandet hemma hos honom och hans familj. Scrooge avböjer som varje jul. Julen är humbug, säger han.
När Fröknarna Bentham kommer för att be om allmosor för de fattiga, vägrar Scrooge tvärt och hånar dem för deras löjliga medkänsla.
Cratchit vågar inte säga emot när Scrooge säger att också juldagen är en arbetsdag. Cratchit tänker på sin familj och Lille Tim där hemma, alla där ser framemot julen. Scrooge stannar kvar på kontoret  och gullar med sina pengar. På vägen hem påverkas Scrooge inte det minsta av den ljuvliga julidyllen på stadens gator.
På kvällen hör Scrooge plötsligt kedjor rassla olycksbådande och Marleys spöke besöker honom. Spöket förutspår ett  liv i helvetet för Scrooge om han inte sonar sina brott och gör bättring. Scrooge tänker inte ändra sig och han tror inte heller på Marleys hot om det kommande besöket av tre andar. “Humbug!”

Svunna Julars Ande uppenbarar sig och släpar med sig Scrooge bakåt i tiden till hans barndoms och ungdoms jular. Scrooge ser sig själv som 8-åring i sällskap av  elaka Mr. och Mrs. Grimes. Pojken Scrooge får inte resa hem över jul. Scrooge låtsas inte minnas sin syster Fran. Det kommer fram att pappan klandrar speciellt Scrooge för mammans för tidiga död. Fran är Fredericks mamma som också dog ung. Scrooge ser sig själv som ung kyssande sin Isabella. Han kan inte låta bli att påverkas av den synen men lider ännu mer av nästa syn: Isabella slår upp förlovningen för att unge Scrooge endast är intresserad av sin firma. Ett minne tio år senare visar Isabella med sin make George. Scrooge inser vad han missat men låtsas fortfarande vara oberörd.

PAUS

Nuvarande Julens Ande kommer och sprider julglädje och är på överdådigt gott humör. Scrooge och anden landar vid Fredericks hus där han och hans familj leker en monsterlek som visar sig porträttera Scrooge. Scrooge påstår att det är bra att barnen är rädda för honom.
Sedan får Scrooge uppleva familjen Cratchits verklighet. En fattig men kärleksfull och rolig jul. Scrooge blir mot sin vilja berörd av lille sjuke Tim.  När Scrooge frågar anden om Lille Tim kommer att dö, får han höra sina egna hånfulla ord från tidigare. Frederick och Constance diskuterar Scrooge och kärlek, Frederick hatar inte alls sin morbror trots dennes beteende. Scrooge får ett raserianfall - kärlek är som julen; humbug, enligt honom.

Scrooge tror att han äntligen är tillbaka i verkligheten men det visar sig att han blivit förd till framtiden där han de facto visar sig vara död enligt Kommande Julars Ande. Scrooge tvingas bevittna hur Bob Cratchit pratar med sin nu döde son Lille Tim vid Tims grav. Cratchit läser en saga ur boken som han räddat från Scrooges dödsbo och som för Cratchit bevisar att Scrooge ändå hade ett hjärta. Alibaba och de 40 rövarna var en present av Scrooges mamma. Kommande Julars Ande förvandlas till Mr. Grimes och Scrooge måste försvara sin sagoboksklenod. Scrooge inser att han inte vill vara död.

Scrooge är äntligen tillbaka i sin egen älskade säng - han är upprymd! Han vill göra bot och bättring! Han beställer en enorm kalkon för leverans till familjen Cratchit. Han vandrar Londons gator fram i ett julens glädjerus. Han anländer till sin systersons hus och välkomnas varmt och med kärlek att fira jul hos Frederick och Constance med familj.

Scrooge höjer Cratchits lön och Cratchit får veta att det var Scrooge som skickat jättekalkonen till familjen. Scrooge ber om att få komma och besöka Lille Tim och det får han.

