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Kesä oli viimein saapunut 
Arendelin kuningaskuntaan.



Prinsessat Elsa ja Anna leikkivät kuitenkin talvisissa maisemissa 
linnan salissa. Isosisko Elsalla oli nimittäin taikavoimia, joilla  
hän pystyi loihtimaan lunta ja jäätä! Annan riemuksi 
hän taikoi heille myös Olaf-nimisen lumiukon.



Sitten Elsa satutti vahingossa Annaa hyisillä taikavoimillaan.

Kuningas ja kuningatar kiidättivät tyttärensä vuorille 
peikkojen luo.
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Peikkojen johtaja paransi Annan ja poisti hänen 
mielestään muistikuvat Elsan taikavoimista. Hän 
sanoi, että Elsan yliluonnolliset kyvyt voisivat 
pelottaa ihmisiä. Elsan vanhemmat antoivat 
tyttärelleen hansikkaat, jotta hän pystyisi 
paremmin hallitsemaan voimiaan. 



Kun kuninkaallinen perhe palasi kotiin, 
Elsa vetäytyi omiin oloihinsa. Hän ei 
halunnut enää vahingoittaa siskoaan.

Hän kuitenkin 
kaipasi Annaa. 

Ja Anna 
kaipasi Elsaa.
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Vuosia myöhemmin 
kuningas ja kuningatar 
katosivat myrskyävällä 
merellä. Tytöt tunsivat olonsa 
yhä yksinäisemmäksi.

Pian koitti Elsan kruunajaisten 
aika. Hänestä tulisi valtakunnan uusi 
kuningatar. Elsa kuitenkin pelkäsi, ettei 
pystyisi pitämään voimiaan kurissa 
ilman hansikkaitaan.



Anna taas oli innoissaan kaupunkiin 
saapuvista juhlavieraista. Hän tutustui 

myös komeaan prinssi Hansiin. 

He rakastuivat toisiinsa!

8



Elsa keräsi rohkeutensa ja riisui hansikkaat käsistään. 
Kaikeksi onneksi valtikka ja valtakunnan omena eivät jäätyneet, 
ja Elsa kruunattiin Arendelin kuningattareksi.
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Elsa puki jälleen hansikkaat käsiensä suojaksi ja astui 
tervehtimään juhlakansaa.

Mutta kun Anna pyysi Elsalta lupaa mennä naimisiin prinssi 
Hansin kanssa, Elsa kielsi liiton. Annahan oli tavannut miehen 
vasta äsken!

Anna tarrautui turhautuneena 
siskoonsa ja veti vahingossa 
hansikkaan tämän kädestä.



Elsa tulistui, ja hänen taikavoimansa 
pääsivät valloilleen. Hyinen puuska 
sinkoutui hänen kädestään, ja koko 
kuningaskunta peittyi lumeen ja jäähän.

Elsa ei halunnut 
aiheuttaa enempää 
vahinkoa kenellekään 
ja pakeni vuorille.



Annasta tuntui, että Elsan taikavoimien 
paljastuminen oli hänen syytään. Hän 
riensi etsimään siskoaan.

Lumisessa vuoristossa suunnistaminen 
oli vaikeaa, mutta onneksi hän sai avukseen 
Kristoff-nimisen miehen ja tämän poron.
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Matkalla Anna ja Kristoff kohtasivat tutunnäköisen lumiukon.

Anna tunnisti Olafin heti – ja muistot yhteisistä leikeistä 
siskon kanssa palasivat hänen mieleensä. Olaf lupasi johdattaa 
heidät Elsan luo.
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Vihdoinkin hän sai olla oma itse
nsä ja käyttää taikavoimiaan.
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Anna rukoili Elsaa palaamaan 
kotiin ja pelastamaan jäätyneen 
kuningaskunnan.

Elsa ei kuitenkaan tiennyt, 
miten kaupungin voisi sulattaa, 
ja pyysi siskoaan jättämään 
hänet rauhaan.

Anna ei suostunut luovuttamaan, ja ahdistunut  

Elsa langetti siskonsa päälle jäätävän loitsun…



…ja loihti sitten valtavan lumimiehen, joka ajoi Annan, 
Kristoffin ja Olafin ulos linnasta!



Annan hiuksiin ilmestyi valkea 
jääraita, ja hän oli vaarassa jäätyä 
kokonaan. Kristoff vei hänet peikkojen 
luo ja pyysi niiltä apua.
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Peikot kertoivat, että vain tosirakkauden 
suudelma voisi sulattaa jäätyneen sydämen.

Prinssi Hansin pitäisi 
siis suudella Annaa!

Kristoff lähti 
kiireesti viemään 
Annaa Arendeliin.
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Hans kuitenkin kieltäytyi suutelemasta Annaa. Hän aikoi 
ottaa Arendelin kuningaskunnan hallintaansa, ja ihastuminen 
Annaan oli ollut pelkkää näytelmää.

Silloin Anna tajusi, että Kristoff  rakasti häntä oikeasti! 

Viimeisillä voimillaan hän lähti etsimään miestä.


