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Η Άννα και η Έλσα ζούσαν με 
τους γονείς τους σ’ ένα μακρινό βασίλειο…

Οι πριγκίπισσες 
της Αρεντέλας

Είχε φτάσει το καλοκαίρι, όμως στο 
εσωτερικό του παλατιού όπου έπαιζαν 
οι μικρές πριγκίπισσες Έλσα και Άννα 
ήταν ακόμη χειμώνας. 

Η Έλσα, η μεγαλύτερη αδελφή, διασκέδαζε 
με τις μαγικές δυνάμεις της, φτιάχνοντας πάγο 

και χιόνι. Δημιούργησε για την αδελφή της 
έναν αστείο χιονάνθρωπο, τον Όλαφ. 

Όμως, δεν μπορούσε να ελέγξει 
τη δύναμη που είχε στα χέρια της. 
Έτσι, κάποιο βράδυ, ενώ έπαιζαν 
στη σάλα, χτύπησε κατά λάθος 
την Άννα με μια δέσμη πάγου 
και η Άννα λιποθύμησε!

Τα ξωτικά φρόντισαν την Άννα και 
άλλαξαν τις αναμνήσεις 

της για να ξεχάσει το περιστατικό. 
Προειδοποίησαν όμως ότι μια δέσμη 
κατευθείαν στην καρδιά 
θα ήταν μοιραία.

Ο βασιλιάς και η βασίλισσα ανέβηκαν 
αμέσως στα άλογά τους και οδήγησαν 
τα κορίτσια στο βουνό. Εκεί ζούσαν 
τα μυθικά ξωτικά που μπορούσαν 
να βοηθήσουν το μικρό κορίτσι. 

Οι πριγκίπισσες 
δεν μπορούσαν 
πια να παίζουν…

Η Έλσα απομακρύνθηκε από την Άννα από 
φόβο μήπως της κάνει κακό. Μόλις γύρισαν στο παλάτι, 
ο βασιλιάς και η βασίλισσα έδωσαν στην Έλσα να φοράει γάντια, 
ώστε να προστατεύεται από τις μαγικές δυνάμεις της.
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Χωρίς τους γονείς τους οι δύο 
πριγκίπισσες μεγάλωσαν και έγιναν 

όμορφες και δυνατές, ωστόσο κάθε 
μέρα ένιωθαν όλο και πιο μόνες.

Έφτασε η στιγμή να στεφθεί η Έλσα βασίλισσα 
της Αρεντέλας. Όλα ήταν έτοιμα για τη μεγάλη 
μέρα. Ο μεγαλύτερος φόβος της ήταν μήπως 
αποκαλυφθούν μπροστά σε όλο το βασίλειο 
οι μαγικές της δυνάμεις.

Η Άννα παρουσίασε τον πρίγκιπα 
Χανς ως τον μελλοντικό σύζυγό 
της. Μα η Έλσα τής απαγόρευσε 
να παντρευτεί έναν άντρα που 
μόλις είχε γνωρίσει.

Κατά τη διάρκεια της τελετής 
στέψης, η Έλσα μάζεψε όλο της 
το κουράγιο για να βγάλει τα γάντια 
της· ευτυχώς, η τελετή έγινε χωρίς 
απρόοπτα και η νέα βασίλισσα 
κυκλοφορούσε υπερήφανη ανάμεσα 
στον λαό της.

Η Άννα, έκπληκτη από 
την άρνηση της αδελφής της, 
αντέδρασε πιάνοντάς της 
τα χέρια και τραβώντας το ένα 
γάντι της. Η Έλσα εξαγριώθηκε.

Στο μεταξύ η Άννα ήταν χαρούμενη που 
επιτέλουν θα άνοιγαν οι πύλες του παλατιού. 
Σε μια βόλτα της στο βασίλειο, είχε γνωρίσει 
τυχαία τον πρίγκιπα Χανς των Νότιων Νήσων 
και τον είχε ερωτευτεί με την πρώτη ματιά!

Αφού χάθηκαν οι γονείς 
της, η Έλσα θα ανέβαινε 

στον θρόνο…

Η Έλσα δεν μπόρεσε 
να ελέγξει τις μαγικές 

δυνάμεις της!  



Η χιονοθύελλα 
πάγωσε την Αρεντέλα.

Η Άννα τελικά 
συνάντησε την Έλσα…

Χωρίς το γάντι της και θυμωμένη με την 
Άννα, η Έλσα φανέρωσε άθελά της τις 
μαγικές δυνάμεις της. Πάγος και χιόνι 
έφευγαν ανεξέλεγκτα από το χέρι της. 
Οι φόβοι της έγιναν πραγματικότητα. 

Το κρύο πάγωσε τα πάντα και έφερε 
αιώνιο χειμώνα στην Αρεντέλα. Μπροστά 
στον φόβο να βλάψει κάποιον και να 
καταστρέψει το βασίλειό της, η Έλσα 

το έβαλε στα πόδια…

Στον δρόμο τους συνάντησαν 
έναν χιονάνθρωπο. 
Ήταν ο Όλαφ που είχε 
ζωντανέψει! Η Άννα τον 
αναγνώρισε και αμέσως 
της ήρθαν στον νου 
οι αναμνήσεις της 
παιδικής της 
ηλικίας.

Ενώ η Άννα προσπαθούσε να βρει 
τροφή και καταφύγιο, γνώρισε 
τον Κρίστοφ και τον έπεισε να την 
οδηγήσει μέχρι το Βουνό του Βορρά.

Ο Όλαφ συνόδευσε τους δυο νέους στο βουνό 
μέχρι το μέρος όπου κρυβόταν η Έλσα: 
ένα υπέροχο παλάτι από πάγο!

Η Άννα συνειδητοποίησε πόσο υπέφερε 
τόσα χρόνια η Έλσα. Σίγουρη ότι έπρεπε 
να είναι ενωμένες για να καταφέρουν 
να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους, έτρεξε 
να βρει την αδελφή της στα βουνά. 


