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En Julsaga (suom. Saiturin joulu) – juoniseloste


Lainanantaja Marley on kuollut mutta hänen kumppaninsa Ebenezer Scrooge elää ja vaikuttaa alalla. 
Yrityksessään Scrooge esittelee jälkimarkkinointia Cratchitille, ainoalle palkolliselleen. Scrooge huijaa yhtä asiakasta, Rouva Lackia, nostamaan lainaa yli 100% korolla. Scroogen sisarenpoika Frederick saapuu jälleen, kuten joka joulu, kutsumaan enonsa kotiinsa viettämään joulua perheensä kanssa. Scrooge torjuu kutsun, kuten joka joulu. Joulu on humpuukia, hän sanoo.
 Kun Benthamin neidit tulevat pyytämään almuja köyhille, Scrooge kieltäytyy täysin ja pilkkaa heidän naurettavaa myötätuntoaan.  
Cratchit ei uskalla sanoa vastaan, kun Scrooge ilmoittaa, että myös joulupäivä on työpäivä. Cratchit ajattelee perhettään ja Pikku-Timiä kotona, siellä kaikki odottavat joulua. Scrooge jää toimistolleen hellimään rahojaan. Kotimatkalla Scrooge ei edes huomaa kaupunkien katujen ihanaa jouluidylliä.

Illalla Scrooge kuulee yhtäkkiä ketjujen pahaenteistä kolinaa ja Marley tulee kummittelemaan hänelle. Kummitus ennustaa elämää helvetissä mikäli Scrooge ei sovita rikoksiaan ja tee parannusta. Scrooge ei aio muuttua, eikä hän usko Marelyn uhkauksiin kolmen hengen tulevista käynneistä. “Humpuukia!”. 

Menneiden Joulujen Henki ilmestyy ja raahaa Scroogen ajassa taaksepäin lapsuuden ja nuoruuden jouluihin. Scrooge näkee itsensä 8-vuotiaana ilkeiden herra ja rouva Grimesin seurassa. Scrooge-poika ei saa matkustaa jouluksi kotiinsa. Scrooge teeskentelee unohtaneensa Fran-siskonsa. Käy ilmi, että heidän isänsä syyttää Scroogea lasten äidin liian aikaisesta kuolemasta. Fran on Frederickin äiti, joka myös kuoli nuorena. Scrooge näkee seuraavaksi itsensä nuorena miehenä suudellen Isabellaansa. Tämä muisto vaikuttaa häneen ja seuraava muisto aiheuttaa jo kärsimystä: Isabella purkaa kihlauksen koska nuorta Scroogea kiinnostaa vain hänen yrityksensä. Kymmenen vuotta myöhemmässä muistossa Isabella nähdään aviomiehensä Georgen kanssa. Scroogelle valkenee mistä hän on jäänyt paitsi mutta hän esittää edelleen välinpitämätöntä. 

VÄLIAIKA

Nykyisen Joulun Henki tulee ja luo jouluiloa ollessaan loisteliaan hyvällä tuulella. Scrooge ja henki laskeutuvat Frederickin talon kohdalle. Siellä hän ja koko perhe leikkivät arvaa kuka-leikkiä, jossa matkitaan Scroogea kamalana hirviönä. Hyvä vaan, että lapset pelkäävät häntä, on Scroogen oma kanta.
Sitten Scrooge saa kokea Cratchitin perheen todellisuuden. Köyhä, mutta rakkaudellinen ja hauska joulu. Sairastunut Pikku-Tim koskettaa Scroogea vastoin hänen tahtoaan. Hänen kysyessään kuoleeko Pikku-Tim, saa hän omat aiemmin lausutut ivalliset sanansa vastaukseksi. Frederick ja Constance keskustelevat Scroogesta sekä rakkaudesta. Frederick ei lainkaan vihaa enoaan tämän käyttäymisestä huolimatta. Scrooge saa raivokohtauksen - rakkaus on kuin joulu; humpuuki, jos häneltä kysytään. 

Scrooge luulee vihdoin palanneensa todellisuuteen, mutta nyt hän onkin tulevaisuudessa ja Tulevien Joulujen hengen mukaan, kuolleena. Scrooge joutuu kuuntelemaan, kuinka Bob Cratchit juttelee nyt kuolleelle pojalleen Pikku-Timille tämän haudalla. Cratchit lukee sadun kirjasta, jonka hän on pelastanut Scroogen kuolinpesästä ja joka todistaa Cratchitille, että Scroogella sittenkin oli sydän. Alibaba ja 40 ryöväriä oli lahja Scroogen äidiltä. Tulevien Joulujen Henki muuttuu Herra Grimesiksi ja Scrooge joutuu puolustamaan satukirjaansa, aarrettaan. Hän tajuaa nyt ettei halua olla kuollut. 

Scrooge on vihdoin takaisin omassa rakkaassa sängyssään - hän riemuitsee!  Hän haluaa tehdä parannuksen! Hän tilaa valtavan kalkkunan lähetettäväksi Cratchitin perheelle. Hän kävelee Lontoon kaduilla jouluisessa hurmiossa ja saapuu sisarenpoikansa talolle. Hänet otetaan vastaan lämmöllä ja rakkaudella viettämään joulua Frederickin, Constancen ja koko perheen kanssa.

Scrooge korottaa Cratchitin palkkaa ja Cratchit saa tietää että joulukalkkunan lähettäjä oli Scrooge. Scrooge pyytää lupaa tulla tervehtimään Pikku-Timiä ja saahan hän.

