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Kto sa nikdy nebál, že ho odnesie čert na Mikuláša, nech hodí vianočnou ozdobou. A to ste nenarazili
na toho najhoršieho, na Krampusa. Temný protipól všetkých pekných symbolov najkrajších sviatkov
v roku dokáže spoľahlivo vystrašiť nie len deti, ale aj neveriacich dospelých. K tomu, aby sa vám zjavil
a strčil vás do mechu, pritom stačí tak veľmi málo.
Pubertálny Max žije v obyčajnej rodine, kde sú vzťahy a emócie ako na hojdačke, teda chvíľu hore
a chvíľu dole. Aktuálne sú na bode mrazu, pretože sa blíži trochu vypäté obdobie Štedrého dňa
a navyše ešte dorazila rodina mamky (Toni Collete) sestra (Alison Tollman), ktorá patrí k trochu inému
civilizačnému okruhu, diplomaticky povedané. Miesto kľudu, tieto sviatky prenasleduje nepokoj, na čo
Max zareagujeme vyhlásením, žeby najradšej Vianoce zrušil. V tej chvíli začne metelica, po ktorej už
nič nebude také ako predtým. Nie len, že nejde elektrina a nedá sa nikde dovolať. Za oknami sa im
začnú objavovať strašidelné tiene, ktoré získavajú čím ďalej strašidelnejšie obrysy. Krampus sa rozhodol
potrestať všetkých, ktorí zavrhli Vianoce, a nikto netuší, ako ich zastaviť.
,,Vždy som chcel natočiť hororový vianočný film“, hovorí režisér Michael Dougherty. ,,Nie, že by som
nemal rád pozitívne emócie spojené so sviatkami, a všetky tie filmy a rozprávky so šťastnými koncami.
Veľa ľudí tvrdí, že sviatky sú peklo, tak som chcel urobiť aj niečo pre nich,“ dodáva.
„S vedou a novými technológiami vždy bol a je spojený strach, že sa dostaneme do bodu, kedy už nad
vecami stratíme kontrolu, a o tom hovorí náš film. Je o dvoch mužoch rozhodujúcich sa, či prekročiť túto
hranicu. A ako sa zachovať, keď to nastane,“ popisuje film Daniel Radcliffe.
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