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De reis van Anna & Elsa

Toen koning Agnarr van Arendelle nog leefde,
vertelde hij graag over vroeger.
Zijn dochters, de prinsessen Anna en Elsa, vonden dat heerlijk.
Op een avond vertelde de koning een verhaal over de Northuldra,
een volk dat samen met natuurgeesten in het Betoverde Bos woonde.
Als een teken van vriendschap, hadden de mensen van Arendelle
een dam voor de Northuldra gebouwd.

Maar toen de twee volken op een dag samen feest gingen vieren,
brak er een gevecht uit.
Even later was het bos omringd door een dichte mist.
Het bos ging op slot.
Niemand kon er meer in of uit.
Dit verhaal van hun vader riep veel vragen op bij Anna en Elsa.

‘Denk je dat het bos weer wakker wordt?’ vroeg Elsa.
‘Dat weet alleen Ahtohallan,’ antwoordde haar moeder.
‘Ahto-wie-wat?’ vroeg Anna.
Hun moeder, koningin Iduna, zei dat haar moeder
altijd een slaapliedje voor haar zong.
Dat ging over een rivier die Ahtohallan werd genoemd.
Deze rivier zou alles weten over het verleden.
‘Wil je dat liedje ook voor ons zingen?’ vroeg Elsa.
Koningin Iduna begon te zingen.
Niet lang daarna vielen de meisjes in slaap.

De volgende dag werd Anna heel vroeg wakker.
Ze rende naar het raam en keek naar buiten.
Snel wekte ze Elsa:
‘De hemel is wakker, dus ik ben ook wakker.
We moeten gaan spelen!’

Er zijn nu heel wat jaren voorbij.
Hun ouders zijn er niet meer,
maar Anna en Elsa zijn nog steeds samen.
Ze passen nog steeds goed op elkaar.
Olaf heeft leren lezen.
Het liefst leest hij een boek over het leven.
En Kristoff heeft een ring gekocht voor Anna.
Hij wil haar vragen om met hem te trouwen.
Zijn rendier Sven vindt dat ook een goed idee.

De vrienden maken altijd tijd voor een avond met spelletjes.
Vandaag doen ze een woordspel.
De jongens spelen samen.
Kristoff raadt het woord elke keer als hij aan de beurt is:
‘IJsje. Eiken. Elsa!’

t!’
‘Eenhoorn!’

‘Theepo

Als de tijd om is,
slaat Sven op de bel.

Bij de prinsessen gaat het minder goed.
Anna kan niet raden wat Elsa wil uitbeelden.
Ze weet zeker dat haar zus iets dwars zit.
‘Gaat het?’ vraagt ze.
‘Ik ben gewoon moe,’
zegt Elsa met een neplach.
Dan ineens staat ze op en gaat ze naar boven:
‘Slaap lekker!’

De waarheid is dat Elsa wel
ergens mee zit.
Een stem heeft haar geroepen.
Die stem probeert haar weg te
lokken.
Het lijkt alsof niemand anders
hem kan horen.
En wat ze ook doet, het lukt haar
niet om de stem stil te krijgen.
Even later komt Anna naar haar
kamer.
‘Je hebt de sjaal van moeder om,’
zegt haar zus.
‘Dat doe je alleen als er iets
mis is.’

De reis van Anna & Elsa
Elsa, Anna en hun vrienden zijn weer terug!
Welk avontuur gaan zij deze keer beleven?
Er gebeuren rare dingen in het dorp.
En een vreemde stem roept Elsa …
Wat wil die stem van Elsa?
En wat is er vroeger gebeurd?
Samen met Anna, Kristoff, Olaf en Sven
gaat Elsa op zoek naar het antwoord.
Lees snel meer over hun zoektocht,
de toverkracht van Elsa en de stem uit
het Noorden …

Dit originele Disney-verhaal sluit aan bij de film.
Het is hertaald en eenvoudiger geschreven.
Zo kan iedereen genieten van Frozen 2!
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