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A rainha da neve 
Era uma vez um troll malvado que fazia um espelho 
muito desagradável. Nesse espelho você só podia ver 
todas as coisas feias e ruins. Mesmo as coisas bonitas 
pareciam muito feias neste espelho. Um dia, o troll levou 
este espelho para o alto do céu, mas lá ele se quebrou 
em inúmeros pedaços, que se 
espalharam por todo o mundo. 
Qualquer um que acidentalmente 
tivesse uma lasca no olho só 
poderia ver as coisas ruins. Se você 
tem um caco do espelho em seu 
coração, seu coração se transforma 
em gelo. Que terrível! Mas o troll 
do mal adorou.


Nessa época, um menino e uma menina moravam em 
uma cidade grande. Eles moravam em duas casas opostas 

e brincavam juntos todos os dias. 
Eles adoravam especialmente olhar 
juntos para as lindas roseiras. Kay 
e Gerda também adoravam ouvir as 
histórias de suas avós. Um dia, a 
avó de Kay contou a eles sobre a 
Rainha da Neve. Ela voa entre 
todos os flocos de neve e faz tudo 
congelar lindamente. As crianças 



ouviram a história sem fôlego.


Um dia, Kay e Gerda estavam sentados do lado de fora 
quando Kay de repente sentiu algo perfurar seus olhos 
e coração. Eles não sabem, mas são lascas do espelho 
mágico. A partir desse momento Kay não gosta mais de 

nada e é mau com todos. Ele 
destrói as rosas e diz que os flocos 
de neve são mais bonitos que as 
flores. Então ele leva seu trenó 
para a grande praça da cidade. 
Aqui ele vê um lindo e grande 
trenó branco. Ele amarra seu 
pequeno trenó a ele e desaparece 

da cidade.


Kay logo se arrependeu de sua decisão. Foi ficando cada 
vez mais frio e logo ele não conseguia ver a mão na 
frente do rosto por causa da neve densa. Mas toda vez 
que ele tentava libertar seu pequeno trenó, a pessoa 
sentada no grande trenó acenava para Kay e ele 
permanecia parado. Depois de muito tempo, eles param 
de repente. “Venha e sente-se quentinho ao meu lado, 
garoto,” disse uma voz de mulher. E quando Kay se 
aproximou, viu que era a Rainha da Neve. Ele se sentou 
ao lado dela e ela lhe deu um beijo na testa. Isso foi 
mais frio do que qualquer coisa que Kay já havia 
sentido, mas imediatamente ele não sentiu mais o frio. 
Ele também havia esquecido imediatamente Gerda, sua 
avó e sua vida na cidade.




Enquanto isso, Gerda estava terrivelmente triste. Onde 
Kay tinha ido? Ninguém poderia dizer a ela. Gerda 
chorou todos os dias durante meses. Até que chegou a 
primavera e ela decidiu procurar Kay. Primeiro ela foi 
até o rio, mas aqui ela não 
encontrou Kay. Então ela foi 
até uma velha senhora com um 
lindo jardim de flores. A 
mulher queria ficar com Gerda 
e a enfeitiçou, mas depois de 
um tempo Gerda conseguiu 
escapar. Enquanto isso, tornou-
se outono novamente. Oh, há 
quanto tempo Kay se foi…


Algum tempo depois, quando já era inverno, Gerda 
encontrou um corvo. Ele disse a ela que poderia ter visto 
Kay no castelo. Ele conhecia um corvo domesticado no 
palácio que poderia ajudá-la a entrar. Gerda entra 
furtivamente no quarto do príncipe e da princesa e por 
um momento pensa que encontrou Kay novamente. Mas 

então o príncipe vira a cabeça 
e ela vê que não é seu amigo. 
O príncipe e a princesa 
acordam e Gerda conta sua 
história. Eles ficam com pena 
dela e dão-lhe lindas roupas e 
uma pequena carruagem com 
a qual ela pode continuar sua 

busca.




Por muito tempo, Gerda deu a volta ao mundo em sua 
carruagem. Um dia, ela é atacada por uma assaltante e 
sua filhinha. A filha decide que quer levar Gerda para 
casa e ela o faz. Na cova dos ladrões há um casal de 

pombos. Um deles diz: "Eu vi o 
pequeno Kay. Ele está com a 
Rainha da Neve." “Eu sei onde 
mora a Rainha da Neve”, diz a 
rena que também está na 
toca. A menina assaltante 
quer ajudar Gerda e dá a ela 
as renas. 'Vocês dois vão para 
a Lapônia e resgatem Kay.'


Gerda e as renas têm que percorrer um longo caminho. 
No caminho, eles veem as maravilhosas luzes do norte no 
céu. A certa altura, eles chegam a uma pequena casa. 
Aqui mora uma mulher da Lapônia, que está disposta a 
ajudar Gerda. Ela escreve uma mensagem em um bastão 
e a envia para uma finlandesa. 
Eles chegam lá depois de muito 
tempo. A finlandesa sabe fazer 
mágica, mas diz que Gerda não 
precisa de mais nada para 
salvar Kay. Então ela diz a eles 
onde podem encontrar o 
palácio de neve da Rainha da 
Neve.

Enquanto isso, Kay está presa 
no castelo da Rainha da Neve. Somente se ele conseguir 
fazer a palavra 'Eternidade' com grandes blocos de gelo 



ele estará livre. Mas não importa o quanto ele tente, ele 
nunca consegue. Então, de repente, ele vê Gerda 
correndo em sua direção. Ele não a reconhece, mas ela 
voa em seu pescoço e 
começa a chorar. Suas 
lágrimas quentes fazem seu 
coração congelado derreter 
e o caco de vidro 
desaparecer. Então Kay 
começa a chorar também, e 
o caco sai de seu olho. 
Juntos, eles guardam 
rapidamente os cubos de 
gelo e vão para casa.


É um longo caminho para casa, mas eles recebem ajuda 
de todos que já ajudaram Gerda antes. Eventualmente, 
Gerda e Kay voltam à cidade juntos. Ao entrarem pela 
porta de casa, percebem que se tornaram adultos. Mas 
em seus corações, eles ainda são os mesmos dois 
filhinhos.



