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B

ola zima a celé kráľovstvo Arendelle ležalo pod snehovou prikrývkou.
„Nechceš sa trocha prejsť, Olaf?“ opýtala sa Anna. „Vonku je prekrásne!“
„To je,“ odvetil Olaf, „ale ja mám aj tak radšej leto.“
„Naozaj?“ čudovala sa Anna. „Stavím sa, že ani netušíš, akú skvelú zábavu
môžeš zažiť v zime.“
„Správne,“ usmiala sa Elsa. „A ani nemusíš chodiť von.“

Elsa premenila plesovú sieň na veľké klzisko.
„Korčuľovanie pod strechou?“ žasol Olaf. „Páni!“
„Som rada, že sa ti to páči,“ povedala Elsa. „Tak na čo čakáš?
Poď si to skúsiť!“
Olaf sa postavil na ľad. Kristoff a Sven sa pustili za ním,
ale Sven nebol príliš dobrý korčuliar. Kristoff ho musel stále
podopierať, ale aj tak párkrát skončili na zemi.
„Počúvaj,“ navrhol Kristoff Svenovi. „Čo keby sme sa
my dvaja radšej iba prizerali?“

Po korčuľovaní Kristoff navrhol, aby sa zahrali na
schovávačku. A Olaf zakaždým vyhral!
„To preto, že si celý biely a splývaš so snehom,“
riekol Kristoff.
„Naozaj?“ spýtal sa Olaf.
„Určite,“ prikývol Kristoff a potom si všimol
Olafov nos. „Totiž... takmer celý,“ opravil sa.
Sven sa nahol k Olafovi a chamtivo sa natiahol
za mrkvou.
„To je ale roztomilé!“ smial sa snehuliak.
„Sven ma chce pobozkať na nos!“
Potom si ľahol na chrbát a celú pláň ozdobil
snehovými anjelikmi.
„Skúste to aj vy!“ volal na Kristoffa a Svena.

Neskôr sa Olaf zahral s Marshmallowom na chytačku.
„Chytáš!“ plesol Olaf snehového obra a bežal, čo mu nohy
stačili. Ale medzi skalami sa splietol a vbehol do slepej uličky.
„Som v pasci,“ smial sa veselo. „Dostal si ma. Teraz chytám
zasa ja.“

Elsa s Annou sa začali guľovať. Anna si zhotovila prak a pálila
na Elsu jednu guľu za druhou.
„Proti mojim kúzlam aj tak nič nezmôžeš!“ volala Elsa na sestru.
„Pozor, Olaf!“
„Pozorujem, pozorujem!“ odvetil snehuliak. „A teraz zasa ja!“
urobil si niekoľko gúľ a začal ich hádzať do Elsy aj Anny.

Všetko bolo také dokonalé – sneh, zima i hry! „Toto je určite
jeden z najkrajších dní v mojom živote!“ volal Olaf. Zdalo sa,
že zima je jeho najobľúbenejším obdobím.

