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TV ON SCREEN: 

En lång blond man, MILJÖMINISTER CHRISTIAN SILFERHIORT, står 
iklädd KOSTYM på ett podium. Han är runt trettiofem och 
slank.

KAMERABLIXTAR sprakar runtomkring honom. 

CHRISTIAN 
Senaste siffrorna visar på att det 
genomsnittliga svenska hushållet 
spenderar cirka 12 000 kronor på 
klappar varje jul. Samma utgift 
under exempelvis maj månad ligger 
på ungefär 3000.

FLASH ON SCREEN: En lång man med breda axlar och tajt 
åtsittande t-tröja över en muskulös ryggtavla går snabbt 
genom en korridor.

CHRISTIAN (CONT'D)
Vi har här alltså en tradition som 
anstränger gemene mans budget med 
cirka 60% högre utgifter i enkelt 
översatt matematik. Ska vi 
verkligen ha det så?

INT. HÖGKVARTERET - DAG

Ett par MILLITÄRKÄNGOR slår mot gult laminatgolv. Pösiga 
CAMOFLAGEBYXOR över ett par stadiga, rappa ben som 
självsäkert rör sig framåt.

CHRISTIAN (O.S)
Ska verkligen julen kosta mer än 
övriga högtider tillsammans?

På de breda axlarna sitter en kraftig nacke och ett par stora 
HORN skjuter upp ur huvudet på mannen då han stegar fram mot 
en DÖRR.

INT. HÖGKVARTERET, GYM - DAG

Jämna andetag. 200 kilo som metodiskt pressas upp och ner. På 
en bänk, i LINNE och vita CAMMOFLAGEBYXOR, ligger en enorm 
man och bänkpressar. Hans vita skägg döljer det mesta av 
ansiktet. Detta är SANTA.

Dörren slås upp. 
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Mannen i den tajta t-shirten stegar in. Han är i 
fyrtioårsåldern, absurt vältränad och med ett diadem på 
huvudet, på vilket en stor HJORTKRONA är fastlimmad. 

Santa bänkar färdigt. Han sätter sig upp och borstar av 
händerna så att KALKDAMMET YR.

SANTA
The world’s a hard place, RUDOLPH, 
takes a hard man to endure it. We 
get soft... the world will eat us 
up and shit us out with zero 
warning.

Santa ser Rudolphs allvarliga min.

RUDOLPH
Shit just hit the fan, Santa, and 
it’s all over the news. 

En skugga faller över Santas fårade ansikte. 

INT. BRIEFINGRUM - MÖRKT

Santa och Rudolph tittar på en playback av den tidigare TV-
sändningen med miljöministern på en projektorduk. 

Ljuset studsar över deras bistra ansikten i ett för övrigt 
kolsvart rum. 

CHRISTIAN
Om man bortrationaliserade julen 
skulle det bespara varje hushåll 
enorma utgifter, förskona miljön 
från överproduktion och tekniskt 
sett skulle även de 12 000 kunna 
portioneras ut och göra övriga 
månader lite fetare. 

REPORTER 1 (O.S.)
Så du menar att Julen är 
överflödig?

CHRISTIAN
Ja, jag tror att det är dags att vi 
tänker nytt. Julen som vi firat den 
hör till historiens soptipp. 

Santas ansikte är stenhårt, han rör inte en min. 

Inspelningen slutar och lamporna dimmas upp.
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SANTA
When was this?

RUDOLPH
Just twenty minutes ago. But the 
#stoppajulen has already gone 
viral. It is spreading Santa, and 
it’s spreading fast.

Santas visar tänderna och reser sig resolut.

SANTA
Get your gear, Rudolph. Christmas 
is comin’ early this year.

EXT. SKOG - SKYMNING.

En grå himmel. Tjock snö som glimmar under tunga, mörka 
granar. 

BJÄLLERKLANG. 

Rudolph, iklädd en stor brunpälsig becknarjacka, drar 
frustande en släde. I den sitter Santa. Hans tjocka röda 
tomtejacka har frodiga vita renpälsmuddar. Han ser stor, 
frejdig och jävligt tung ut. 

SANTA
Woa, Rudolph!

Rudolph stannar.

SANTA (CONT'D)
We’ve entered the target area. 
We’ll take it on foot from here.

De tar sig hukande fram genom snön. Rudolph har en KULSPRUTA 
i händerna och ett HAGELGEVÄR slängt över ryggen. Santa har 
sin SÄCK över axeln och en stor MAGNUM 44. i ett benhölster. 

Mellan träden träder ett hus fram. Det lyser varmt ur fönster 
med 20-talsspröjs och på den fina träverandan står en 
halmbock.

Män i SVARTA ROCKAR patrullerar området.

SANTA (CONT'D)
(Viskar)

Sit-rep, Rudolph.
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RUDOLPH
According to Aftonbladets 10 snabba 
frågor, the target usually enjoys a 
hot beverage by the TV with his 
wife during this hour. We gotta get 
past those guards-- 

SANTA
-- And into the living room before 
back-up shows up. 

RUDOLPH
I spot ten guards on the perimeter, 
but expect more inside. 

Santa nickar, slickar sig om munnen.

Inne i huset häller en KVINNA upp ett glas konjak.

SANTA
Look at them, huh? All that 
cozyness, all them posessions taken 
for granted. For the minister, this 
celebration is all about gifts and 
costs and environmental strain. He 
doesn’t understand; couldn’t 
understand. With his brick-fat 
wallet. Government ensured early 
pension... Fuck me, Rudolph, he 
wouldn’t accept a gift even if I 
forced it down his fucking chimney. 
You know why? Cause he doesn’t need 
it. Of course christmas is 
redundant for those who have it 
all.

RUDOLPH
Ain’t that true man!

SANTA
He thinks christmas is to 
expensive. Motherfucker knows 
nothing ‘bout real cost. We’ll show 
him Rudolph. We’ll show him what 
happens when you fuck with 
christmas.

RUDOLPH
Hell ye, Santa.  

Rudolph gör en mantelrörelse på sin kulspruta. De är igång 
nu. 
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EXT. CHRISTIANS TOMT - KVÄLL

Det frasar i snön där vakterna pulsar fram i sina svarta 
rockar och stora PÄLSMÖSSOR. De har något lite sovietaktigt 
över sig. 

VAKT 1
Ja du, det här var för jävla segt.

VAKT 2
Ja, fy fan alltså...

VAKT 1
Så jävla löjligt att vi ska behöva 
lalla runt och leka barnvakt efter 
varje kontroversiellt uttalande.

Vakt 2 bara skakar uppgivet på huvudet.

VAKT 1 (CONT'D)
Ska dra en piss.

VAKT 2
Vadå, knacka på och...?

VAKT 1
Nej, fan, kör en i rabatten.

Vakt 1 pulsar bort runt husknuten. Han står ensam nu. Han 
knäpper upp byxorna när en skugga faller över honom.

SANTA
Ho ho ho.

I en snabb rörelse bryter Santa vaktens nacke.

Han släpar vakten in i ett BUSKAGE vid husväggen och klättar 
sedan uppför stuprännan med säcken över axeln.

Då hörs RÖSTER inne i huset. Santa lyssnar.

VAKT 3
Sluta gnälla, skiftbytet kommer om 
en kvart, hur jobbigt kan det vara?

VAKT 4
Jag har bara så jävla tråkigt. 

Santa avbryts i sitt lyssnande av STEG. Han tittar åt sidan. 
Där står en liten POJKE och stirrar rakt på honom. 

De tittar på varandra. Santa hängande på stupröret. Pojken i 
knädjup snö. 
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Santa HYSSJAR och klättrar försiktigt ner. 

Han sätter sig i snön och vinkar till sig pojken som nyfiket 
och storögt kommer närmare.

POJKE
Tomten?

SANTA
It’s alright, kid, I’m not gonna 
hurt you.

POJKE
Vad säger du?

SANTA
Listen. The spirit of christmas is 
the spirit of love, thus, they 
share the same language. Now, 
everyone understands the language 
of love, so don’t you even pretend 
you do not understand me, or I’ll 
slap you, okay? 

Pojken ser förvirrad ut.

SANTA (CONT'D)
Here, have a coke.

Han drar fram en COCA COLA ur fickan och ser riktigt faderlig 
ut när han räcker över den. Pojken tar glatt emot. När Santa 
inte säger något börjar pojken nervöst att dra sig därifrån.

SANTA (O.S.) (CONT'D)
Hey, kid.

Pojken vänder sig om. Santa har en present i handen.

SANTA (CONT'D)
Merry Christmas.

Pojken tar emot klappen. Vänder och vrider på den. Det är en 
TRASIG GLÖDLAMPA.

SANTA (CONT'D)
(Fatherly chuckle)

Away with you know.

Han vinkar bort pojken som kutar iväg genom snön.

Så fort pojken är borta klättrar Santa upp på taket och ålar 
upp mot taknocken. Där spanar han ut över de patrullerande 
vakterna.
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SANTA (CONT'D)
(I kom-radio)

Red Eagle to Special 9, do you 
copy?

RUDOLPH (O.S.)
(i radio)

I hear you, Red Eagle. 

SANTA
(I kom-radion)

I have new information indicating 
enemy reinforcements. ETA, about 15 
minutes, over.

RUDOLPH (O.S.)
(I radion)

Shit, then we better move fast, 
over.

SANTA
Get in position and wait for my 
signal.

SNABB BILD: Rudolph ligger i snön med sin kulspruta och 
spanar mot huset. 

RUDOLPH
(I radion)

What is the signal?

SANTA (O.S.)
(I radion)

You won’t miss it! Over and out.

Santa drar fram en BUNT HANDGRANATER ur säcken och ålar fram 
mot SKORSTENEN.

INT. CHRISTIANS VARDAGSRUM - KVÄLL

Christian sitter i soffan med sin fru, HELENE, liggande med 
huvudet i hans knä. Christian smuttar på KONJAK. Helene 
vickar på fötterna. På golvet ligger hennes avsparkade 
KLACKSKOR. 

En knastrande brasa brinner i ELDSTADEN.

HELENE
Borde vi ropa in Sebastian?
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CHRISTIAN
Nej, fan, låt honom kuta runt där 
ute. Det är la gött med lite 
egentid?

De FEM livvakterna i rummet skruvar obekvämt på sig.

Christian och Helene börjar småhångla.

Då hörs en DUNS följt av ljudet av något som STUDSAR, RULLAR. 
TIO HANDGANATER spiller ut ur en brinnande säck som just 
dumpit ner bland lågorna.

LIVVAKT 3
Granat, ner, ner ,ner!!!

Han springer fram och kastar sig över paret så att soffan 
välter. 

BAM!!!

Granaterna exploderar. Tavlor flyger, vasar pulvriseras, 
livvakter faller och Helene kastas UT GENOM FÖNSTRET.

EXT. CHRISTIANS TOMT - NATT

Rudolph HAJAR TILL av SMÄLLEN, sedan lägger han an och 
brassar loss.

Runtom på gräsmattan faller livvakterna.

INT. CHRISTIANS VARDAGSRUM - NATT

Skotten UTIFRÅN flyger igenom väggarna och drar  med sig 
puts, brädor... allt. Stora hål slås upp i rummet. 

EXT. HUSETS TAK - NATT

RÖK sprutar upp ur skorstenen tillsammans med dånet från de 
briserande granaterna. Så fort smällen lagt sig hoppar Santa 
ner i skorstenen. 

INT. CHRISTIANS VARDAGSRUM - NATT

Santa rullar ut ur eldstaden.

SANTA
Surprise motherfuckers!
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Hans rock glider upp och avslöjar PATRONBAND och K-PISTAR. 
Han tar två stycken i VARDERA HAND och SPREJAR patroner över 
rummet. 

Väggar perforeras. De sista livvakterna genomborras och 
kastas genom rummet. Christian håller händerna över huvudet 
och SKRIKER.

SANTA (CONT'D)
(Till christian)

Get over here. I said GET OVER 
HERE!

Santa börjar gå mot Christian, då dyker LIVVAKT 4 upp i 
dörren mot HALLEN bakom honom.

LIVVAKT 3
VISA HÄNDERNA!

KRASCH, BLAM!!! Ytterdörren sparkas in och där står Rudolph. 
Han drar av en laddning med HAGELBÖSSAN. 

Livvakt 3 är död.

RUDOLPH
TEN minutes, Santa.

Santa slänger en blick på en klocka på väggen. DEN VISAR 
18:50.

SANTA
Let’s get this party started.

INT. CHRISTIANS VARDAGSRUM - NATT

Christian är BUNDEN vid en sönderskjuten fåtölj. Han gungar 
på sin plats, rycker hjälplöst på repen om sina armar. 

All belysning är bortskjuten, bara en ENSAM GLÖDLAMPA kastar 
sitt dunkla ljus över rummet.

Santa vankar av och an.

SANTA
The garbage heap of history. That’s 
where you’d dispatch us.  

CHRISTIAN
Wh-- who are you?

SANTA
(Scoffs)

Who I am? A symbol, a guardian... 
(MORE)
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SANTA (CONT'D)
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an idea. A symbol of love, a 
guardian of the same... an idea, 
that everyone deserves love, at 
least once, ONCE, every year. On 
the most sacred of days: Christmas.  

CHRISTIAN
Christmas? That’s what this is 
about?

RUDOLPH
You want to destroy Christmas. Take 
it away from the people.

CHRISTIAN
No... Jesus, no! I was just talking 
about over consumption. I... no 
bod... Ingen ska ta julen ifrån 
någon!

SANTA
Is that so? Then what about 
#stopchristmas, you lying son of a 
bitch?

RUDOLPH
Oh, you’ve got a nerve man! We 
heard you, you said it on fucking 
prime time, motherfucker!

SANTA
It’s the 20th of december, what 
about the kids, what about all the 
god damn families just trying to 
have a MERRY FUCKING CHRISTMAS, 
huh? What about them?! Did you even 
stop to think what canceling 
christmas would mean to all the 
poor, sad, purposeless bastards 
crawling aimlessly through the 
thick mud that is life?

RUDOLPH
He ain’t stop to think Santa, don’t 
even bother to ask.

SANTA
No... this here.

(Nods to the destroyed 
room)

This here ensures he won’t need to 
thinka bout anybody, espcially not 
the little guy. 

SANTA (CONT'D)
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CHRISTIAN
Listen to me: I’m miljöminister, 
it’s my job to care för the 
environment. I just want folk to 
consume less. Love... love is 
great. Christmas is great!

Santa brusar upp.

SANTA
Don’t you dare speak about 
christmas!

Han drar sin MAGNUM 44a från benhölstret.

CHRISTIAN 
Gud, herre Gud! Åå, förlåt. Sorry, 
I’m sorry!

SANTA
You what?

CHRISTIAN
I’m sorry. For what I said. It was 
a mistake and I. Am. Sorry!

SANTA
I was never one for forgiveness. 
What’s done is done, no point in 
talking about it. Words are air and 
mean nothing when thrown against 
the steal curtain of past deeds. 
But I feel today, might be a day to 
reevaluate that. What do you say, 
Rudolph, should we forgive him?

Rudolph stirrar fundersamt på Christian. 

RUDOLPH
No.

SANTA
No? Wow, alright. I for once felt a 
tinge of mercy rush through my 
triggerfinger. Oh, well. Tell you 
what. We are in a 50/50 decision 
split here, so I’ll let the spirit 
of Christmas decide. Four 
bullets... 

(Santa plockar ut varannan 
kula i revolvertrumman)

In an eight-cylinder mag.

Han knycker tillbaka cylindern på plats och spinner den.
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Christian har förlorat all färg i ansiktet.

Santa dra tillbaka hanen.

SANTA (CONT'D)
I don’t do this because I want to, 
you know. I do it because I have 
to. I do it for the little guy. 

(Beat)
For christmas.

Han trycker av.

KLICK!

SANTA (CONT'D)
Congratualtions! Fortune smiles on 
you my friend!

Santa slänger en blick på klockan. 18:59.

Ljudet av ANNALKANDE BILAR HÖRS.

SANTA (CONT'D)
Let’s get outa here, Rudolph.

RUDOLPH
Don’t you ever fuck with christmas 
again, man!

De går ut genom ett stort HÅL I VÄGGEN. Santa fiskar upp ett 
RAKETGEVÄR ur säcken. 

En karavan med SVARTA JEEPAR TVÄRNITAR på vägen framför 
huset. Rudolph börjar SKJUTA vilt FRÅN HÖFTEN.

Santa siktar och blåser av en RAKET som svischar iväg rakt in 
bland jeeparna och sväljer alltihop i ett enormt ELDHAV.

Santa ställer ner vapnet på marken, fiskar ut en CIGARR ur 
ena fickan och håller den mot den GLÖDHETA mynningen. 

Sedan drar han ett djupt bloss.

Han möter Rudolphs blick och ler. De ger varandra en riktigt 
manlig high-five.

EXT. SKOG - NATT

De är tillbaka vid SLÄDEN. Santa röker. Rudolph blir 
ståendes, sjunker plötsligt ner på släden med hängande huvud. 
Han torkar svetten ur pannan. Inser att han fått med lite 
blodstänk, torkar av det på byxorna.
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SANTA
What’s up Rudolph?

Santa drar ner lösskägget en bit och kliar sig kraftigt på 
halsen innan han för tillbaka det på plats.

RUDOLPH
Nä, inget. Det bara... Är det värt 
det liksom? Allt... 

(Sveper med handen som för 
att indikera deras dåd)

våld. Allt dödande.

SANTA
It’s worth it because we got 
something to fight for.

RUDOLPH
Och vad-- what are we fighting for, 
Santa?

SANTA
The little guy. His or hers right 
for something to hold on to. For a 
bit of sacredness in this fucked up 
world. Because without it, people 
are lost. Adrift without direction, 
and people without direction will 
create their own causes, and that 
is where the true danger lies, 
Rudolph. Vigilantes running amock, 
all in a frenzied rat-race against 
reason, trying to convince 
themselves that what they do is 
righteous, noble or true, when in 
fact it’s all just bullshit. 
Meaningless fucking bullshit, that 
ultimately kills people. That’s 
what we fight for Rudolph. For 
peace, love and the danger posed by 
the unloved masses in a christmas-
ridden society.

Rudolph lyssnar. Han nickar. Sakta tittar han upp. Månen 
lyser på hans ansikte. Han suckar och tar på sig sina horn 
igen.

RUDOLPH
Fucking A, Santa. Fucking A.

Santa ler, röker sin cigarr.

13.


