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Aventures a ArendelleDes que l’Anna va desfer l’encanteri amb  
el seu acte d’amor vertader i l’Elsa va tornar  

a Arendelle, les dues germanes són inseparables.  
Les portes del castell estan obertes i l’Elsa ja no té por de  

fer servir els seus poders. Amb els seus amics Kristoff, Sven  
i el simpàtic ninot de neu Olaf, viuen aventures cada dia.  

Descobreix-les en aquest llibre amb quatre històries: 

El festival de l’hivern
Un berenar diferent
Més enllà del mar

L’estiu perfecte de l’Olaf
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  FROZEN. AVENTURES A  

 ARENDELLE 

  Tapa dura 
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  Sin solapa

  12 mm

 x

  x

  UVI y GUARDAS  

 en INDD aparte

  01/06/16

Conté 4 històries

Frozen-Aventuras-en-Arendelle-ES-CAT-CVR.indd   1 7/7/16   17:08



Adaptació d’Amy Weingartner

Il·lustracions de Disney Storybook Art Team

© 2016 Disney Enterprises, Inc.
Tots els drets reservats

© d’aquesta edició: 2016, Grup Editorial 62 s.l.u.,
Estrella Polar, Av. Diagonal 662-664, 08034 Barcelona

www.estrellapolar.cat
Primera edició: setembre de 2016

ISBN: 978-84-9137-049-9
Dipòsit legal: B. 14.162-2016

Imprès a Espanya

Queda rigorosament prohibida sense autorització escrita de l’editor qualsevol forma de 
reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra, que serà sotmesa 

a les sancions establertes per la llei. Podeu adreçar-vos a Cedro (Centro Español de Derechos 
Reprográficos, www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragment d’aquesta obra 

(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Tots els drets reservats.

El festival de l’hivern
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El final de l’estació de les boles  
de neu, i just abans de la primavera, era  
una època especial per a l’Elsa i l’Anna.  
Era l’aniversari de la seva mare.

—Fem un Festival de Final de l’Hivern en el 
seu honor —va dir l’Anna a la seva germana—, 
com els que fèiem abans de tancar les portes  
del castell. Jo no me’n recordo gaire bé. I tu?

—I tant! —va dir l’Elsa.
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—Hi havia passejades amb ren, caminades a la llum de la lluna  
i curses de trineus? —va preguntar l’Anna.

L’Elsa va riure. 
—Algunes d’aquestes coses, sí. El que més li agradava a la mare 

eren tots aquells menjars i pastissos que es feien especialment per  
al festival.
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—Que bo que és! —va dir l’Anna badallant.
—Què és bo? —va preguntar l’Elsa.
—Em sembla que ja estava somiant amb tot el menjar —va dir 

l’Anna.
—Continua somiant —va dir l’Elsa—. Ens posarem a treballar 

demà al matí.
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L’endemà, la reina Elsa va fer l’anunci: al cap de tres dies 
començaria la setmana del Festival de Final de l’Hivern a Arendelle 
en honor de la seva mare, la reina Iduna. Tota la ciutat hi estava 
convidada!

—Estic impacient! —va dir l’Olaf.
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Ara l’Elsa i l’Anna tenien  
molta feina per fer!

—A la mare li agradava  
l’aire fresc i l’exercici —va dir 
l’Anna—. Per tant, hem de 
preparar activitats a l’aire lliure.

—M’encanta l’aire fresc! —va 
cridar l’Olaf—. Jo també vinc.
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Pel camí, van trobar-se un cadell de ren molt simpàtic.
Això va fer que l’Anna es recordés d’una cosa important. 
—En Kristoff ha dit que organitzaria passejades en ren sobre el 

llom de l’Sven.
—Aquest petit pot pujar a la meva esquena —va dir l’Olaf—.  

No hi ha res més fort que la neu!
—Necessitarem una bona pila de pastanagues —va dir l’Elsa—. 

Anem a comprar-les a Oaken el rodamón, queviures i sauna!
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Però abans d’arribar a la botiga,  
es van trobar amb una rampa de gel.  
El ren va baixar-hi primer.

Després el van seguir l’Elsa, 
 l’Anna i l’Olaf.
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—No estic segura si això ajuda amb el festival —va cridar l’Anna, 
mentre baixaven per altres tobogans de gel—. Però és tan divertit!

—És clar que hi ajuda —va dir l’Elsa—. El primer dia, tobogans 
de gel. Fet!

—Propera parada: la botiga de l’Oaken!—va cridar l’Olaf.
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—Ja sé el que li hauria agradat a la mare —va dir l’Anna mentre 
s’acostaven a la botiga—. Jocs amb raquetes de neu!

—Bona idea —va dir l’Elsa—. Esperem que l’Oaken en tingui 
prou parells per a tot el regne!
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