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      l rei Agnarr d’Arendelle li agradava explicar relats d’una altra 

època a les seves filles, Elsa i Anna. Una nit els va narrar la història 

dels nortuldra, un poble que vivia amb harmonia amb els esperits 

de la natura. Els arendelians van construir una presa d’aigua per als 

nortuldra com a mostra de la seva amistat.
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 Un dia que els dos pobles es van reunir per a una celebració,  

van acabar lluitant entre ells i el Bosc Encantat va quedar aïllat  

per una boira impenetrable. Aquesta història va deixar un munt  

de preguntes sense resposta per a l’Anna i l’Elsa.
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 —Creieu que el bosc es despertarà algun dia? —va preguntar l’Elsa.

 —Només l’Ahtohallan ho sap —va respondre la seva mare.

 —Ahto… què? —va fer l’Anna.

 La reina Iduna els va explicar que la seva mare li cantava una cançó  

de bressol sobre un riu molt especial anomenat Ahtohallan, que tenia 

totes les respostes sobre el passat.

 —Ens la cantes? —va demanar l’Elsa.

 La reina va començar a cantar-la, i les nenes no van trigar a quedar-se 

adormides.
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 Poc després, l’Anna es va despertar i va córrer cap a la finestra. 

Mirant enfora, va cridar l’Elsa:

 —El cel s’ha despertat, m’ha despertat… i ara hem de jugar!
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 Des de llavors havien passat 

molts anys, i tot i que els seus 

pares ja no hi eren, la reina 

Elsa i la princesa Anna seguien 

estimant-se i sempre tenien 

cura l’una de l’altra. L’Olaf 

havia après a llegir, i en Kristoff 

havia comprat un anell de 
compromís. Volia demanar 

la mà a l’Anna, i l’Sven li feia 

costat.
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 Sven hizo sonar una campanilla 

cuando se agotó el tiempo.

SSSvvveennn hhhhiiizzzooo ssonar una ccaammpanillaa
ccuuaannddoo ssseee aagggggooootttóó eell ttiemmpoo.

 El grup d’amics sempre trobava una estona al final del dia per reunir-se 

i jugar a fer mímica. Una nit, en Kristoff feia equip amb l’Olaf, i no en 

fallava ni una.

 —Gelat. Oaken. Elsa! 

—Tetera!

—Unicorn!

 Quan es va acabar el torn, l’Sven 

va tocar la campana.
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 Després els tocava a les noies, però l’Anna no aconseguia endevinar 

els gestos de mímica de la seva germana. L’Elsa semblava capficada.

 —Et passa res? —va preguntar l’Anna.

 —Estic cansada i prou —va respondre l’Elsa amb un somriure forçat—.

Bona nit…

 I tot d’una se’n va anar cap a la seva habitació.
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 Però el cert era que alguna 

cosa amoïnava l’Elsa. Feia temps 

que una veu la cridava, com si 

volgués fer-la marxar del regne. 

Semblava que ningú més la sentia, 

i ella no sabia com fer que callés.

 Poc després, l’Anna va 

aparèixer a la porta de l’Elsa.

 —Portes el xal de la mare  

—va dir—. Això és que alguna  

cosa no va bé.
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