


—Πριν από πολλά χρόνια κοντά στο Μαγεμένο Δάσος, που ήταν γεμάτο από στοιχειά, μια 
σφοδρή μάχη ξέσπασε ανάμεσα στους κατοίκους της Αρεντέλας και τους Ούλντρα του 

Βορρά, για τους οποίους λεγόταν πως είχαν μαγικές δυνάμεις. 
Οι δύο αντίπαλες πλευρές πολέμησαν πολύ γενναία, ώσπου ο πρίγκιπας Αγκνάρ το έσκασε και 

επέστρεψε στην Αρεντέλα, όπου έγινε βασιλιάς. Ωστόσο, η μάχη είχε προκαλέσει τον θυμό των 
στοιχειών και έτσι για εκείνους που εξακολουθούσαν να βρίσκονται στο δάσος σχηματίστηκε μια 
πυκνή κι αδιαπέραστη ομίχλη, κλείνοντάς τους για πάντα στο εσωτερικό της. 

Καθώς ο βασιλιάς Αγκνάρ έφτανε στο τέλος της ιστορίας, η Άννα και η Έλσα κρέμονταν από κάθε 
του λέξη. Οι δύο μικρές πριγκίπισσες δε χόρταιναν τις ιστορίες που τους διηγούνταν οι γονείς τους  
για το μακρινό παρελθόν. 

Η μητέρα τους, η βασίλισσα Ίντουνα, τις 
νανούριζε με ένα τραγούδι για ένα ξεχωριστό 
ποτάμι που λεγόταν Αχτοχαλάν, το οποίο, 
σύμφωνα με τον θρύλο, έκρυβε όλες τις 
απαντήσεις για το παρελθόν.

— Μπορεί δηλαδή το Αχτοχαλάν να ξέρει 
γιατί έχω μαγικές δυνάμεις; τη ρώτησε ένα 
βράδυ η Έλσα.

— Αν πράγματι υπάρχει εκεί έξω, φαντάζομαι 
πως το γνωρίζει αυτό και πολύ περισσότερα. 

— Κάποιος θα πρέπει να προσπαθήσει να 
βρει αυτό το ξεχωριστό ποτάμι, ψιθύρισε η Έλσα 
λίγο πριν κλείσει τα μάτια της.

Αργότερα εκείνη τη νύχτα 
η μικρή Άννα ξύπνησε και 
έτρεξε στο παράθυρο. Κοίταξε 
έξω προς το Βόρειο Σέλας και 
τις πολύχρωμες λάμψεις του 
στον ουρανό και μετά από λίγο 
φώναξε στην αδελφή της:

— Αφού ο ουρανός έχει 
ξυπνήσει, ξύπνησα κι εγώ!  
Έλα να παίξουμε, Έλσα!



Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια και, έχοντας χάσει τους γονείς τους σε ένα τρομερό ναυάγιο, η 
Άννα και η Έλσα μεγάλωσαν πολύ δεμένες μεταξύ τους. 

Κάτι για το οποίο πάντα έβρισκαν χρόνο οι δύο αγαπημένες αδελφές, αλλά και οι φίλοι τους, ο 
Κριστόφ, ο Όλαφ και ο Σβεν, ήταν για διασκέδαση και εκείνη τη βραδιά σειρά είχε η παντομίμα. Καθώς η 
Άννα προσπαθούσε να μαντέψει τι παρίστανε η αδελφή της, κατάλαβε ότι κάτι απασχολούσε την Έλσα. 

— Είσαι σίγουρα καλά; τη ρώτησε. 
— Είμαι απλώς κουρασμένη, απάντησε εκείνη χαμογελώντας με το ζόρι και, αφού τους καληνύχτισε 

όλους, πήγε στο δωμάτιό της. 

Στην πραγματικότητα, όντως κάτι απασχολούσε την Έλσα. Από καιρό την καλούσε επίμονα μια 
μυστηριώδης φωνή, η οποία προσπαθούσε να την οδηγήσει μακριά από το βασίλειο. Όσο κι αν είχε 
προσπαθήσει, δεν μπορούσε να την κάνει να σιγήσει. 

Λίγο αργότερα στην πόρτα του δωματίου της εμφανίστηκε η Άννα. 
— Φοράς το σάλι της μαμάς. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν κάτι δεν πάει καλά, παρατήρησε.
Η Έλσα δεν ήθελε να ανησυχήσει την αδελφή της και έτσι αρκέστηκε να πει:
— Να… απλώς δε θέλω να τα κάνω θάλασσα. 






