
Man hører pigernes stemmer udefra.

STELLA - Hvor er gaverne?

ELLA - De ligger herhenne!

BELLA - Giv mig min!

STELLA - Hey! Det der er min!!

ELLA - Der står Ella!

BELLA - Der står Bella!

STELLA - Der står Stella!

ELLA - Hvis jeg lige må pointere, så står der faktisk Ella
på dem alle sammen …

STELLA - Meget morsomt! Hit med den gave!

NISSEMOR - (Har fået nok af råberiet) Piger! Kom nu ind
og få morgenmad!

Pigerne kommer ind bærende på hver deres gave.

PIGERNE- (I kor) God morgen mor. Godmorgen far.

JULEMANDEN - (Ler godmodigt) Nå, I har fundet jeres 
gaver, ser jeg.

PIGERNE - (Artigt) Ja. Mange tak far. 

JULEMANDEN - Skal I ikke pakke dem op?

Pigerne hviner af fryd og kaster sig over gaverne.

BELLA - Åh! Lad det være en iPad! (Hun åbner gaven og
ser skuffet ud) En bog … ‘Julen og dens traditioner’…

JULEMANDEN - Den skal du nok blive glad for. Jeg fik
selv et eksemplar, da jeg var i din alder.
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BELLA - Jamen far! Det er jo 500 år siden!

JULEMANDEN - Javist, men god kvalitet går aldrig af mode.

Bella ser ikke formildet ud.

STELLA - Min tur! (Hun åbner gaven) Åh, lad det være en
plakat med Justin Bieber! (Hun ser glædestrålende ud) En
plakat! 

JULEMANDEN - Fold den ud.

STELLA - (Folder den ud) Et … et juletræ …

JULEMANDEN - Det er ikke et hvilket som helst juletræ.
Det du har der, Stella min pige, er billedet af det perfek-
te juletræ!

STELLA - Hvor nederen!

JULEMANDEN - Jeg kan godt sige dig- et billede af et
kønt juletræ holder meget længere end ham Bubber-
drengen!

BELLA - Han hedder Bieber, far!

JULEMANDEN - Nå ja … I min tid hed han Bubber …
sad i et badekar, lidt fjollet faktisk. Men nok om det …

ELLA - (Er blevet meget utålmodig) Nu er det min tur!

NISSEMOR - Selvfølgelig, Ella. Pak du bare din gave ud.

ELLA - (Pakker ivrigt ud) Åh, lad det være slik! (Hun ser
på gaven) Det er slik!

JULEMANDEN - Det er faktisk ikke slik. Det er en pakke
med sukat, mandler og krydderier, til når du skal bage
julesmåkager. 

ELLA - (Skuffet) Men jeg bryder mig ikke om at bage ka-
ger … kun om at spise dem!
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BELLA - Det er altså for langt ude far!

STELLA - Ja, totalt åndssvage gaver!

NISSEMOR - Nu er det nok med jer tre. Jeres far har gjort
sig umage med at finde gaver til jer.

STELLA - Som er totalt latterlige!

NISSEMOR - Det var måske ikke lige det, I ønskede jer,
men det er nyttige gaver. I er snart store nok til at hjæl-
pe lidt til her omkring.

ELLA - Vi hjælper da også til! Jeg har da lige ryddet op
på mit værelse!

NISSEMOR - December måned er måske nok sjov og 
gaver for jer, men for os andre er det hårdt arbejde.

BELLA - Hårdt arbejde? At pakke gaver ind og lave jule-
pynt?

STELLA - Far laver da aldrig andet end at sidde dér og
spise risengrød.

ELLA - Altså, det kan sådan set godt være lidt hårdt 
arbejde, at fordøje sådan en ordentlig omgang risen-
grød …

JULEMANDEN - Der er meget at holde styr på, kære 
piger. Det finder I også ud af, når I en dag skal overtage
familieforetagenet. Jeg ville bare gerne have, at I var for-
beredte …

BELLA - Overtage det her? Du kan tro nej far, jeg skal
være jurist!

STELLA - Og jeg vil være indkøber i Magasin! Ligesom
Rachel fra ‘Venner’.

ELLA - Arbejdede Rachel fra ‘Venner’ i Magasin?
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STELLA - Du ved jo godt, hvad jeg mener! (Ivrigt) Jeg har
hørt, at man får lov at beholde et sæt af alt det tøj man
indkøber!

JULEMANDEN - (Fortvivlet) Jamen … hvad med familie-
foretagenet?

STELLA - Det må du virkelig selv ligge og rode med!
Kom lad os gå piger!

De rejser sig og begynder at gå ud med deres gaver.

NISSEMOR - Jamen, hvad med jeres morgenmad?

BELLA - Ellers tak! Vi er på kur!

ELLA - Jeg kan da godt tage en lille skål grød med …

Hun får en skål grød og skynder sig tilfredst efter de andre.

JULEMANDEN - (Sukker træt) Jeg er helt desillusioneret,
Nissemor.

NISSEMOR - Du skal ikke tage det så tungt, min ven. De
er bare nogle forkælede, små piger.

JULEMANDEN - De har ingen respekt for mig eller mit
arbejde. De mangler den ærefrygt for julen, der kende-
tegner en rigtig nisse!

NISSEMOR - (Tænker lidt) Måske er dette her er en god
anledning til at lære dem lidt om traditioner og forplig-
telser.

JULEMANDEN - Lad mig høre.

NISSEMOR - Jeg tror, at det er på tide, at du tager dig en
ferie, Nissefar.

JULEMANDEN - (Bestyrtet) Ferie? Jamen det er jo decem-
ber! Hvad med julegaver, og julepynt! Hvad med …
hvad med …
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