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Na břehu fjordu, hlubokého mořského zálivu mezi majestátními
horami, se nacházelo království Arendelle. Lidé v něm žili šťastně.
Přístav se během dne hemžil obchodníky, rybáři a prodavači ledu,
v noci pak oblohu často rozsvítila polární záře nádhernými obrazci.
Král a královna Arendelle vládli moudře a jejich dcery Elsa a Anna
jim dělaly jen samou radost.
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Starší z dcer, princezna
Elsa měla kouzelné
tajemství – ovládala moc
tvořit sníh a led!
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Anna starší sestru obdivovala a nejraději si hrála jen s ní.
Jednou v noci Anna přemluvila Elsu, aby proměnila Velký sál
na Zimní krajinku. Postavily spolu sněhuláka a Elsa pak vytvořila
ledové skluzavky. Anna se po nich vozila a vesele létala vzduchem!
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Ale pak Elsa omylem zasáhla Annu ledovým kouzlem.
Anna padla na podlahu a třásla se po celém těle. Ve vlasech se jí
objevil ledový pramínek.
Král a královna v obavách odvezli své dcery k trollům.
Trollové byli tajemní léčitelé, kteří se dobře vyznali v kouzlech.
Starý troll Annu vyléčil a pomohl jí zapomenout na zranění
i na kouzla. Také však královské rodiče varoval.
„Elsiny kouzelné schopnosti porostou,“ řekl troll.
„Musí se naučit je ovládat.“
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Elsa se bála, že své sestře znovu ublíží.
A tak se podle trollovy rady učila ovládat svá
kouzla. Bylo to těžké, zvlášť když se rozhněvala.
Král proto z opatrnosti raději navždy nechal zavřít
hradní bránu.
Anna na Elsina kouzla zapomněla, ale stále
si chtěla s Elsou hrát. Žadonila, prosila, ale Elsa
ji odmítala vpustit do svého pokoje.
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Královskou rodinu Arendelle pak postihlo neštěstí: král
s královnou zahynuli na moři. Království však potřebovalo
někoho, kdo by mu vládl. A tak jednoho léta přišel den
korunovace princezny Elsy na královnu. Do Arendelle
se na tu slavnost sjížděli hosté ze široka a daleka.
Anna měla radost, že se může seznámit s tolika novými
lidmi – zvláště s hezkým mladým princem Hansem!
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Elsa se zatím trápila obavami,
jestli dokáže skrýt své kouzelné
schopnosti. Nezbývalo jí než
doufat, že ten slavnostní den
nějak zvládne.
Zazvonil zvon. Korunovace
právě začínala!
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