


Είμαι η Έλσα

Η Έλσα θυμόταν τους γονείς της 
να την πηγαίνουν βόλτα μαζί με 
την Άννα στην κορυφή του βουνού 
για να θαυμάσουν το βόρειο σέλας. 
Την ενθουσίαζαν οι πράσινες και ροζ 
αναλαμπές στον ουρανό. Ήθελε να τις 

πλησιάσει κι έτσι, με τις μαγικές δυνάμεις 
της, έφτιαξε μια σκάλα. Ήταν σαν να 

σκαρφάλωνε στον ουρανό! Αλλά με τον 
φόβο ότι οι μαγικές δυνάμεις της θα πλήγωναν 

όσους αγαπούσε δεν ξαναβγήκε από το σπίτι.

Η Έλσα ήταν η βασίλισσα της 
Αρεντέλας. Γεννήθηκε με ένα χάρισμα 
που δεν μπορούσε να δαμάσει 
για πολλά χρόνια: την ικανότητα 
να ελέγχει το χιόνι και τον πάγο. 

Χωρίς να το θέλει, μπορούσε να 
παγώσει τα πάντα γύρω της. 

Όλοι τη φοβόνταν. Όλοι, εκτός από 
την αδελφή της, την πριγκίπισσα Άννα. 
Η Άννα τής έσωσε τη ζωή και, χάρη 
στην αγάπη της, η Έλσα κατάφερε 

να ελέγξει το χάρισμά της και να είναι 
ευτυχισμένη. Με τη βοήθεια της Άννας, η Έλσα       έγινε δυνατή και ξεπέρασε τους φόβους της!
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Είμαι η Έλσα

Η Έλσα είναι πολύ ήρεμη, παρόλο 
που μερικές φορές κάνει 

διάφορες σκανταλιές με τις 
μαγικές δυνάμεις της. Για 
παράδειγμα, χρησιμοποιεί 
νιφάδες χιονιού για να φτιάξει 

ό,τι της περνάει από το 
μυαλό. Βέβαια, υπάρχουν 

φορές που με το χάρισμά 
της βοηθάει τους φίλους της. Όταν ο Όλαφ και ο Σβεν δεν 
μπορούσαν να διασχίσουν τα παγωμένα νερά του ποταμού, 
έφτιαξε μια γέφυρα για να περάσουν. Κι υπάρχει καλύτερος 
τρόπος να κατέβεις ένα βουνό από μια 
τσουλήθρα από πάγο; 

Η Έλσα πέρασε πολλά χρόνια μες 
στη μοναξιά. Τώρα η Άννα είναι 
πάντα στο πλευρό της. 
Ο Όλαφ είναι επίσης κοντά 
της, καθώς και οι άλλοι φίλοι 
της, όπως ο Κρίστοφ. 
Διασκεδάζουν πολύ όλοι μαζί. 
Στη βιβλιοθήκη, έχουν μια μεγάλη 
συλλογή από βιβλία και χάρτες. 
Πίνουν τσάι κάθε απόγευμα και, μερικές μέρες, μελετούν 
την ιστορία του βασιλείου της Αρεντέλας και μαθαίνουν 
τα μυστικά του. 

Χάρη στους φίλους τη
ς,

 η Έλσα ζει αξέχαστες σ
τιγ

μές
!
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Μια μέρα η Έλσα φοβήθηκε πολύ! 
Οι φίλοι της κινδύνευαν να 
πνιγούν σ’ ένα παγωμένο 
ποτάμι. Μ’ ένα της νεύμα, 
μπροστά τους εμφανίστηκαν 
λεπτά κομμάτια πάγου που 
μεταμορφώθηκαν σε σανίδες. Οι 
φίλοι της ενθουσιάστηκαν και ένα 
μικρό ξωτικό δήλωσε ότι ήθελε να της 
μοιάσει στη γενναιότητα! Οι νέες εμπειρίες μπορεί να είναι 
τρομακτικές, αλλά η Έλσα είχε μάθει ότι, αν είναι γενναία…

             ...μπορούν να γίνουν
                          συναρπαστικές περιπέτειες!


