
Dit is het verhaal over hoe Koningin Elsa 
Prinses Anna verraste met het mooiste verjaardagsfeest 
ooit. Je kunt het verhaal met mij meelezen in je boek. 

Als je dit geluid hoort, weet je dat je de bladzijde 
moet omslaan. Laten we beginnen!





Het was vroeg in de ochtend 
in het Koninkrijk Arendelle, en 
Koningin Elsa was hard aan het 
werk. Het was Anna’s verjaardag - 
de eerste verjaardag die de zussen 
samen zouden doorbrengen sinds ze 
kinderen waren.

Elsa was al dagen met de voorbe-
reidingen bezig. Het moest Anna’s 
mooiste verjaardag ooit worden!

Elsa zwaaide met haar handen en 
er verscheen een klein beeldje van 
ijs op de taart die ze voor Anna had 
gemaakt. Het was mooi, maar nog 
niet helemaal goed. Ze probeerde 
het nog eens.

“Kom op, Elsa, dit is voor Anna. 
Concentreer je.”

Achter haar lachte Kristoff haar 
bemoedigend toe.

“Dat is niet genoeg! Het moet 
perfect zijn.”



 “Over perfect gesproken, 
check dit hier!”

Kristoff wees omhoog naar de 
feestslinger met letters die hij en 
Sven hadden gemaakt. Er stond 
in grote, kleurige letters: FIJNE 
VERJAARDAG ANNA. Maar 
de verf droop naar beneden.

Elsa keek naar de kliederige 
slinger. Het was tijd om Anna 
wakker te maken, maar kon 
ze de laatste voorbereidingen 
voor het feest wel aan Kristoff 
overlaten? 

“Kristoff, weet je zeker dat je 
alles voor elkaar krijgt? Want ik 
wil niet dat er iets fout gaat op 
de binnenplaats.”

Kristoff wist het zeker.
“Ja, wat denk jij dan? Wat 

kan er fout gaan? ’t Loopt 
gesmeerd.”





Juist op dat moment hoorden ze eetgeluiden achter hen. 
Het was Olaf. Hij had zijn mond volgepropt met de suikerlaag 

van Anna’s verjaardagstaart!
“Olaf, wat ben je aan het doen?!”
“Nee, ik eet geen taart!”
“Olaf!”
“Maar het is een ijstaart, Elsa!”
“En hij is voor Anna.”
Olaf haalde het stuk uit zijn mond en plakte het terug op 

Anna’s taart.


