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Pohjoisessa Arendellessa elää kuningas ja kuningatar, joilla on kaksi tytärtä, prinsessat Anna ja 
Elsa. Kruununperijätär Elsa on saanut synnyinlahjakseen taianomaiset voimat, joiden avulla hän 
voi hallita jäätä ja lunta. Eräänä yönä tyttöjen leikkiessä Elsa vahingoittaa sisartaan 
pahoin. Kuningas ja kuningatar vievät tyttärensä peikkojen luo, jossa Peikkopappa ja Peikkomuori 
parantavat Annan ja neuvovat Elsaa opettelemaan voimiensa hallitsemista, sillä niissä piilee 
kauneuden ohella myös suuri vaara. Kuningaspari päättää eristää siskot toisistaan ja sulkea linnan 
muulta maailmalta.  
 
Tyttöjen ollessa teini-ikäisiä heidän vanhempansa menehtyvät laivamatkalla rajun myrskyn takia. 
Hurjan myrskyn jälkeen kauniit revontulet valtaavat Arendellen taivaan. Kun Elsa tulee täysi-
ikäiseksi, valtakunta alkaa valmistella kruunajaisia. Linnan portit avataan, ja ulkomaailma kohtaa 
kaksi hyvin erilaista prinsessaa, elämänmyönteisen ja iloisen Annan sekä pidättyväisen ja 
hermostuneen Elsan. Juhlakansan mukana kruunajaisiin saapuvat juonitteleva Weseltonin herttua 
kätyreineen sekä nuori ja komea Eteläsaarten prinssi Hans. Elsa kruunataan Arendellen uudeksi 
kuningattareksi ja juhlat alkavat.  
 
Prinssi Hans ja Anna löytävät yhteisen sävelen nopeasti, ja pian Hans jo kosii Annaa, joka suostuu 
empimättä. Elsa kieltäytyy siunaamasta heidän liittoaan, ja sisarukset riitaantuvat. Hermostunut 
Elsa paljastaa jäiset voimansa koko juhlakansalle ja pakenee Pohjoisvuorelle jäädyttäen 
tietämättään koko kesäisen Arendellen ikitalveen. Anna päättää lähteä etsimään sisarensa ja 
jättää valtakunnan vastuun prinssi Hansille. Metsään eksynyt Anna löytää tiensä samooja 
Tammisen kauppa-asemalle, jossa hän tapaa vuoristomiehen nimeltään Kristoff sekä hänen 
poroystävänsä Svenin. Anna lahjoo kaksikon oppaakseen kohti Pohjoisvuorta. Matkan aikana 
kolmikko kohtaa susilauman, jonka seurauksena Kristoffin reki tuhoutuu.  
 
Hurjalla matkallaan kohti Pohjoisvuorta kolmikkoon liittyy myös Elsan luoma lumikko Olaf, joka 
unelmoi lämmöstä. Matkalla nelikko näkee myös yöllä loistavan tähtitaivaan, jota ihaillessaan he 
näkevät tähdenlentoja. Lopulta nelikko pääsee Pohjoisvuorelle, jonka rinteelle Elsa on taikonut 
upean jääpalatsin. Anna menee palatsiin sisään ja yrittää saada Elsaa palaamaan takaisin kotiin 
sekä sulattamaan jäisen Arendellen. Elsa järkyttyy kuullessaan loihtineensa ikitalven, eikä tiedä 
kuinka kesän voisi palauttaa.  
 
Ahdistuneisuudessaan Elsan taika osuu Annan sydämeen. Elsan loihtimat hirviöt, Vaahtokarkit, 
heittävät Annan, Kristoffin ja Olafin ulos linnasta. Annan hiukset valkenevat taian vaikutuksesta ja 
hänen vointinsa heikkenee. Kristoff päättää lähteä viemään häntä peikkoperheensä luo. 
Peikkopappa toteaa, ettei jäistä sydäntä voi ihan noin vain parantaa. Parannukseen tarvitaan 
tosirakkauden teko. Annan mieleen juolahtaa tosirakkauden suudelma ja kihlattunsa Hans. Kristoff 
lähtee kiitämään kohti linnaa, jotta Hans pääsee parantamaan Annan suudelmallaan. Samalla 
Elsan voimien hillintä alkaa järkkyä, ja joukko Arendellesta tulleita sotilaita hyökkää hänen 
kimppuunsa. Elsa taistelee miehiä vastaan kaikin voimin, kunnes hän lopulta menettää tajunsa.  
Elsa herää kahlittuna Arendellen vankityrmästä. Hans kertoo, ettei Anna ole palannut vieläkään ja 
pyytää tätä palauttamaan kesän. Elsa kertoo Hansille, ettei tiedä miten ikitalven saa päättymään.  
 
Kristoff tuo huonokuntoisen Annan Arendelleen tapaamaan Hansia ja palaa Svenin kanssa kohti 
erämaata. Anna selittää Hansille tilanteen ja pyytää Hansia suutelemaan häntä, jotta taian voima 
häviäisi. Tällöin Hans kuitenkin paljastaa todellisen itsensä ja todelliset suunnitelmansa: Hans on 
vain huijannut rakastavansa Annaa, sillä hän janoaa itsellensä vain valtaa. Hans jättää Annan 
yksin jäätymään kylmään huoneeseen ja lähtee surmaamaan Elsaa. Elsa on kuitenkin päässyt irti 
kahleistaan ja paennut lumimyrskyyn.  
 



Kristoff tajuaa jonkin olevan pielessä ja palaa Svenin selässä takaisin Arendelleen. Samaan aikaan 
Olaf pelastaa Annan lukitusta huoneesta ja saa Annan tajuamaan, että Kristoff rakastaa Annaa. 
Anna lähtee Olafin avustuksella etsimään Kristoffia, sillä tämä mies varmasti sulattaisi hänen 
sydämensä rakkauden voimalla.  
 
Hans tavoittaa Elsan ja huijaa tätä, että Anna on kuollut Elsan takia. Elsa romahtaa itkemään 
siskonsa takia ja samalla lumimyrsky alkaa laantua. Anna ja Kristoff huomaavat toisensa, ja 
Kristoff juoksee kohti Annaa voidakseen pelastaa tämän tosirakkauden teolla. Anna vaihtaa 
suuntaa viime hetkellä, sillä hän huomaa Hansin yrittävän surmata Elsan miekalla. Anna pääsee 
heittäytymään Elsan eteen, mutta jäätyy juuri kun miekan terä koskettaa häntä, ja Hans lentää 
jäätymisen voimasta taaksepäin. 
 
Elsa ymmärtää Annan uhrauksen ja puhkeaa kyyneliin. Elsan itkiessä jäätynyt Anna alkaa 
sulamaan, sillä Anna uhrasi oman henkensä siskonsa vuoksi, ja tämä jos mikä on tosirakkauden 
teko! Niin rakkaus sulattaa Annan, ja Elsa tajuaa, että rakkaus voi sulattaa Arendellenkin.  
Hans saa ansionsa mukaan ja hänet lähetetään kohti Eteläsaaria. Myös Weseltonin juonittelevan 
herttuan kanssa puretaan kaikki kauppasopimukset. Kristoff saa rakastamansa naisen, Annan ja 
Elsa kokee viimein hyväksyntää. Elsa loihtii suuren luistinradan koko valtakunnan riemuksi ja lupaa 
Annalle, ettei portteja suljettaisi enää ikinä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
	  


