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Τώρα που οι πύλες του κάστρου τους είναι 

ανοιχτές, η Άννα και η Έλσα ανυπομονούν 

να γνωρίσουν το βασίλειό τους. Η Άννα 

είναι κατενθουσιασμένη με όλα τα και-

νούρια πράγματα που μπορούν να κάνουν 

στην Αρεντέλα, ενώ η Έλσα δε χάνει ευ-

καιρία να βοηθά τους χωρικούς χρησιμο-

ποιώντας τις μαγικές της δυνάμεις. Όμως 

το να κυβερνάς ένα βασίλειο είναι κουρα-

στική δουλειά, και σίγουρα χρειάζεσαι την 

αδελφή σου στο πλευρό σου.

Μερικές φορές, ακόμα και η βασίλισσα 

χρειάζεται ένα διάλειμμα…
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Ήταν ένα υπέροχο πρωινό στο βασίλειο 

της Αρεντέλας, όπως διαπίστωσε η βασίλισ-

σα Έλσα κοιτώντας από το παράθυρό της. 

Ο ήλιος έλαμπε και οι αχτίδες του παιχνίδι-

ζαν στα νερά του φιόρδ.

Οι κάτοικοι της Αρεντέλας ξεκινούσαν τη 

μέρα τους. Οι καταστηματάρχες άνοιγαν τα 

μαγαζιά τους. Οι ψαράδες κατευθύνονταν 
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προς τις βάρκες τους και οι παγοπώλες προς 

την παγωμένη λίμνη στα βουνά. 

Η Έλσα ήταν περήφανη για το χωριό 

και τους κατοίκους του. Είχε πλέον κερδί-

σει την εμπιστοσύνη τους, παρόλο που δεν 

ήταν μια συνηθισμένη βασίλισσα. Μπορού-

σε να κάνει μαγικά με το χιόνι και τον πά-

γο, να φτιάξει έναν ζωντανό χιονάνθρωπο 

ή να βυθίσει, κατά λάθος βέβαια, όλο το 

χωριό σε πολικό ψύχος. Μέχρι πρόσφατα 

φοβόταν ότι οι κάτοικοι της Αρεντέλας δε 

θα την αποδέχονταν, επειδή ήταν διαφορε-

τική, αλλά προς μεγάλη της χαρά την είχαν 

αγκαλιάσει με όλη τους την καρδιά. 

Η Έλσα απομακρύνθηκε από το παράθυ-

ρο. Ήθελε πάρα πολύ να βγει μια βόλτα στη 

λιακάδα, είχε όμως πολλές υποχρεώσεις. 

Επέστρεψε λοιπόν στο γραφείο της και στα 

σχέδια που μελετούσε για το νέο σύστημα 
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ύδρευσης της Αρεντέλας. Οι σωλήνες και 

τα κανάλια θα μετέφεραν το νερό σε κά-

θε σημείο του χωριού. Οι κατασκευαστές 

όμως δε θα ξεκινούσαν χωρίς την έγκριση 

της βασίλισσας.

Η Έλσα κάθισε και πήρε μπροστά της 

τα σχέδια. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η 

πόρτα του γραφείου της άνοιξε με φόρα. Η 

μικρή της αδελφή, η Άννα, όρμησε μέσα με 

μάτια γεμάτα ενθουσιασμό. 

«Ξέρεις τι μέρα είναι;» ρώτησε ανυπό-

μονα.

«Τρίτη;» απάντησε η Έλσα.

«Σήμερα είναι η μέρα που θα διαγράψου-

με από τη λίστα μας τον αριθμό τρία» φώ-

ναξε η Άννα και έτρεξε προς το μέρος της 

ξετυλίγοντας ένα μεγάλο κομμάτι χαρτί. 

Ήταν η λίστα με τα «Πράγματα που μπο-

ρείς να κάνεις στην Αρεντέλα», την οποία η 
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Άννα είχε ετοιμάσει όταν η Έλσα ανέβηκε 

στον θρόνο του μικρού βασιλείου. Η Άννα 

καθάρισε τον λαιμό της και ανακοίνωσε τι 

περιλάμβανε ο αριθμός τρία:

«Φανταστικές Αφρατομπουκιές του Φλο-

ριάν». 

«Αφρατο-τι;» ρώτησε η Έλσα.

«Αφρατομπουκιές. Το πιο υπέροχο γλυκό 

σε όλη την Αρεντέλα» εξήγησε χαρούμενη η 

Άννα.

Η Έλσα κούνησε το κεφάλι της προ-

βληματισμένη. Δεν είχε ξανακούσει για τις 

αφρατομπουκιές.

«Δε χαίρεσαι;» ρώτησε η Άννα και άρχισε 

να τραβάει τη μεγάλη της αδελφή από το 

πόδι. 

«Πώς δε χαίρομαι. Μόνο που έχω δου-

λειά».

«Πώς μπορείς να δουλεύεις μια τόσο 
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ωραία μέρα;» ρώτησε η Άννα και στριφογύ-

ρισε μέσα στο φως που έριχνε μια ηλιαχτίδα 

στο δωμάτιο. «Έλα, Έλσα, πάμε να φάμε 

μια αφρατομπουκιά».

Η Έλσα δάγκωσε νευρικά τα χείλια της. 

Ήταν τόσο ωραία μέρα! Τι πείραζε να 

έτρωγαν ένα γλυκάκι. 

«Άντε, πάμε» συμφώνησε τελικά.

Η Άννα τσίριξε από χαρά. 

«Καλά, οι βόλτες μας στο χωριό με ξετρε-

λαίνουν. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα 

να δεις» είπε η Άννα με έναν ενθουσιασμό 

που ήταν πολύ μεταδοτικός. Η Έλσα δεν 

κρατήθηκε κι έσκασε ένα μεγάλο χαμόγελο.

Έτσι, οι δύο αδελφές βγήκαν από τις πύ-

λες του κάστρου και ξεκίνησαν τη βόλτα 

τους στα λιθόστρωτα σοκάκια του χωριού.

Όλα τα καταστήματα είχαν πια ανοίξει 

και η πλατεία ήταν γεμάτη πάγκους. Κά-
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ποιοι πουλούσαν φρέσκα φρούτα και κά-

ποιοι άλλοι υπέροχα μαντίλια και κοσμήμα-

τα. Αρκετοί ήταν αυτοί που χαιρετούσαν τα 

δύο κορίτσια.

«Δεν είναι φανταστικά;» ρώτησε η Άννα. 

«Κοίτα χρώματα και αρώματα».

Η Έλσα πρόσεξε ένα μελαχρινό κορι-

τσάκι, που διέσχιζε την πλατεία κρατώντας 

ένα μπουκέτο λουλούδια. Είχε δύο κοτσιδά-

κια που χοροπηδούσαν καθώς περπατούσε. 

Πλησίασε χαρούμενο τις δύο αδελφές και 

πρόσφερε τα λουλούδια στην Έλσα, που τα 

δέχτηκε με ένα χαμόγελο. 

«Πώς σε λένε;» το ρώτησε.

«Ίνγκριντ» απάντησε εκείνο πολύ σιγανά. 

Τώρα που μιλούσε με τη βασίλισσα έδειχνε 

να ντρέπεται. Κοιτούσε κάτω καθώς έκανε 

μια μικρή υπόκλιση. 

«Έλα τώρα. Μην ντρέπεσαι» της είπε η 

15
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Έλσα. Πήρε το μπουκέτο από τα τρεμάμε-

να χέρια του κοριτσιού. «Σ’ ευχαριστώ για 

τα λουλούδια».

Η Ίνγκριντ δεν έπαιρνε ούτε ανάσα. 

Φαινόταν να τα έχει τελείως χαμένα.

Η Άννα κατάλαβε την αμηχανία του κο-

ριτσιού και το σήκωσε από τη στάση της 

υπόκλισης.

«Δεν είναι τόσο τρομακτική όσο δείχνει» 

είπε αστειευόμενη και έδειξε την αδελφή 

της, που χαμογελούσε. Η Έλσα πραγματι-

κά δεν έδειχνε καθόλου τρομακτική.

Η Ίνγκριντ χαχάνισε και χαιρέτησε δει-

λά τη βασίλισσα, που της ανταπέδωσε τον 

χαιρετισμό.

«Οχ, τι είναι αυτό στο φόρεμά σου;» ρώ-

τησε η Άννα την Ίνγκριντ και έδειξε την 

ανοιχτογάλαζη ποδιά της. 

Παραξενεμένη, η Ίνγκριντ κοίταξε το 



17

ρούχο της. Μόλις έσκυψε, η Άννα τής τσί-

μπησε τη μύτη.

«Την πάτησες» της φώναξε.

Η Ίνγκριντ γέλασε και τσίριξε από τη χα-

ρά της. Είχε ξεχάσει την αμηχανία που της 

προκάλεσε η συνάντηση με τη βασίλισσα. 

Έκανε άλλη μια υπόκλιση και απομακρύν-

θηκε χοροπηδώντας.

«Τι όμορφη χειρονομία!» είπε η Άννα και 

έσκυψε να μυρίσει τα λουλούδια. Έκοψε 

μια μοβ μαργαρίτα από το μπουκέτο της 

Έλσας και την έβαλε στο αυτί της. Η Έλσα 

χαμογέλασε. Η Άννα ήξερε πώς να φέρεται 

στους άλλους.

Οι δύο αδελφές συνέχισαν τη βόλτα τους.

«Σίγουρα ξέρεις πού πάμε;» ρώτησε η 

Έλσα.

«Φυσικά» απάντησε η Άννα. «Τόσον και-

ρό σχεδιάζω αυτή την επίσκεψη».
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