Lumikuningatar: juoniseloste

Tarinamme aloittavat jo ikääntyneet päähenkilöt, Gerda ja Kaj. Vanha Kaj on unohtanut, miten
heidän yhteinen tarinansa alkoi ja hän pyytää Gerdaa kertomaan siitä. He ovat tulleet katsomaan
esitystä, joka kertoo juuri siitä, mitä tapahtui, kun he olivat lapsia. Etenkin Lumikuningattaresta ja
siitä, mitä hän teki. Vanhan Kajn mukaan Lumikuningatar oli noita. Nyt alkaa itse esitys:
Gerda ja Kaj ovat naapureita ja parhaita ystäviä. He leikkivät ulkona pihalla.
Lumikuningattarella on ilkeä taikapeili. Peili särkyy ja yksi sen siruista joutuu Kajn sydämeen. Hän
muuttuu kylmäksi ja ilkeäksi Gerdaa kohtaan, joka hiljattain oli hänen rakkain ystävänsä.
Lumikuningatar tahtoo taikasirpaleensa takaisin ja ottaa Kajn mukaansa. Lumikuningatar suutelee
Kajta. Jos hän suutelee häntä vielä toisen kerran, Kaj unohtaa aiemman elämänsä Gerdan
kanssa. Mikäli Kaj saa vielä kolmannen suudelman, hän kuolee.
Gerda on lohduton ja yksinäinen ilman parasta ystäväänsä. Hän ymmärtää, että hänen itsensä on
lähdettävä pelastamaan Kaj. Seikkailu alkaa.
Ensimmäiseksi matkallaan hän tapaa elävien, tanssivien kukkien puutarhan. Gerda melkein
unohtaa tehtävänsä, koska kukkien kanssa tanssiminen on niin hauskaa.
Yleisössä istuva vanha Kaj järkyttyy tästä, mutta vastakkaisella parvekkeella istuva vanha Gerda
rauhoittelee häntä. Hän kertoo että paikalle ilmestyi varis...
Juuri silloin Gerda tapaa tuon variksen, joka kertoo linnassa asuvista prinsessasta ja prinssistä.
Molemmat uskovat, että prinssi mitä suurimmalla todennäköisyydellä on kadonnut Kaj. Varis vie
Gerdan linnaan ja he hiipivät sisään. Gerda huomaa pettymyksekseen prinssin olevan joku toinen,
ei ollenkaan hänen rakkain ystävänsä. Prinsessa ja prinssi toivovat kovasti Gerdan jäävän
luokseen, heidän mielestään hän sanoo niin hyviä asioita. Lopuksi Gerda auttaa heitä
ratkaisemaan Suuren Mysteerin. Vaikka linnassa on kaunista ja mukavaa, Gerda päättää jatkaa
matkaansa ja Kajn etsimistä.
Näemme, kuinka Lumikuningatar suutelee Kajta toisen kerran.
VÄLIAIKA
Gerdan lähdettyä linnasta hänen kimppuunsa hyökkää ryövärijoukko. Ryövärikuningatar haluaa
syödä Gerdan suihinsa, mutta ryövärityttö haluaa pitää Gerdan omanaan ja pelastaa hänet
padasta. Ryöväritytöllä on poro ja Gerda opettaa, ettei ystävyyttä voi rakentaa veitsellä uhkailun
varaan. Gerda kertoo ryöväritytölle ja porolle kaiken kadonneesta Kajsta. Poro sattuu tietämään,
että Kaj on Lapissa vangittuna Lumikuningattaren linnassa. Ryövärityttö vapauttaa molemmat
vankinsa. Gerda ja poro lähtevät matkaan.
Gerda ja poro tulevat shamaanin luokse. Poro pyytää shamaanilta Gerdalle taikavoimaa, jotta
tämä pystyisi hakemaan Kajn Lumikuningattaren linnasta. Shamaani väittää Gerdan omistavan
väkevimmän voiman jo entuudestaan. Shamaani kertoo, että Gerda pääsee Kajn luokse
vapauttamaan hänet ilman taian apua. Poro jättää Gerdan keskelle lumimyrskyä. Gerda joutuu
taisteluun Lumikuningattaren sotilaita vastaan.
Gerdan täytyy vielä voittaa Lumikuningatar ja hän selviää vaikeuksista huolimatta. Kun Gerda
suutelee Kajta, tästä tulee taas oma itsensä. Lumikuningatar jäätyy ja jää vangiksi omaan
kylmyyteensä.

