
Olaf Ama um Piquenique! 



Em uma bela manhã de verão, 
Olaf acorda cedo. 
Ele corre até o quarto de Anna. 

“Anna! Acorde! Hoje é o dia do nosso 
piquenique e eu não vejo a hora de ir!”



“Oh, Olaf,” Anna responde sonolenta. 
“Temos muito o que fazer esta 
manhã! Primeiro, temos que 
encontrar uma toalha de mesa. 
Depois, precisamos preparar 
as comidas do piquenique.”
Anna e Olaf fazem uma lista com 
tomates, salada, sanduíches, 
queijo e limonada.



Olaf pergunta para Elsa se ela gostaria de 
ir também. “É um piquenique no campo ou 
um piquenique na praia?” Elsa pergunta. 
“Velejaremos pelos fiordes para encontrar 
uma praia arenosa?” Anna pergunta.

“Ou iremos para o campo,  
para uma colina coberta de grama?” 
Elsa pergunta. 
“Eu não sabia que os piqueniques 
eram tão complicados!”, diz Olaf.



Olaf escolhe o campo para 
o seu primeiro piquenique. 
Então, ele, Anna e Elsa 
encontram uma toalha de mesa 
e preparam o almoço. 
“Eu peguei as cenouras do Sven!”, 
diz Olaf. 
“E temos biscoitos com 
gotas de chocolate para a 
sobremesa!”, diz Anna.



Em seguida, Kristoff e 
Sven chegam. 
Eles carregam a carroça e partem. 
Olaf aproveita as paisagens 
no caminho. 

“Isso será incrível! Vamos procurar 
por ursos! Eles também devem 
gostar de piqueniques!” ele diz. 



Quando chegam ao lugar ideal, 
os amigos estendem a toalha 
com pratos, talheres e copos. 
Eles colocam tudo na toalha, 
menos a comida. 
“Eu mal posso esperar para fazer 
o que se faz em um piquenique!” 
diz Olaf.



like snowflakes.

Os amigos brincam de 
esconde-esconde, correm atrás de 
borboletas e colhem ervas. 
“Você vai adorar isso, Sven,” diz Olaf, 
e coloca um monte de 
ervas roxas no nariz da rena.

Sven espirra tão forte que 
as flores voam no ar. 
“Olhem!” grita Olaf. 
“Está nevando flores roxas!”



Em seguida, é hora de uma soneca 
no sol quentinho de verão.
Quando todos acordam, 
Anna e Elsa servem a comida. 
Olaf está tão animado. Ele mal pode 
esperar para o piquenique começar!



“Hora da sobremesa!” diz Anna.
“Vocês vão adorar estes biscoitos! 
Quer dizer, se eu conseguir 
encontrá-los!” Ela vira a cesta 
de cabeça para baixo. 

“Ah, não”, diz Anna. “Eu devo 
ter deixado os biscoitos no castelo. 
Me desculpem!” Eles não tem 
sobremesa e ela e Kristoff 
ainda estão com fome. 



Olaf percebe que há algumas moitas 
e arbustos ali perto. “Uau,” ele diz. 
“Estas frutinhas parecem bem doces.” 
“Amoras silvestres!”, diz Anna. 
“Encontramos nossa sobremesa!”
Os amigos usam a cesta de 
piquenique para colher as frutinhas. 



“Acho que um pouco de magia pode 
ajudar a transformar as frutinhas 
em algo mais especial,” diz Elsa. 
Ela congela as frutas na mão de Olaf 
para fazer sorvete!

“É bom ter um docinho gelado 
num dia quente, “ diz Olaf. 



Satisfeitos e contentes, 
eles descansam na grama. 
Logo estará na hora de voltar para casa.

“Eu tenho uma ótima ideia,” 
diz Olaf. “Vamos fazer tudo isto de 
novo amanhã, porque eu descobri 
que... eu adoro piqueniques!”
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