Snödrottningen: resumé

Vår berättelse inleds med de nu gamla huvudpersonerna, Gerda och Kaj. Den gamle Kaj har
glömt hur Gerdas och hans berättelse började och ber att Gerda ska berätta deras gemensamma
historia. De ska se en föreställning som handlar om just det, om vad som hände när de var barn
och framför allt om Snödrottningen och vad hon gjorde. Den gamle Kaj säger att Snödrottningen
var en häxa. Sen börjar pjäsen:
Gerda och Kaj är grannar och bästa vänner. De leker ute på gården.
Snödrottningen har en ond, magisk spegel. Spegeln går sönder och en av skärvorna letar sig in i
Kajs hjärta. Då blir han kall och elak mot Gerda som nyss var hans käraste vän. Snödrottningen
vill ha sin magiska skärva tillbaka. Hon tar Kaj med sig. Snödrottningen kysser Kaj. Om hon kysser
honom en andra gång glömmer han sitt tidigare liv med Gerda. Om hon kysser honom en tredje
gång kommer han att dö.
Gerda är förtvivlad och ensam utan sin bästa vän. Hon förstår att det är hon som måste ge sig av
för att rädda Kaj. Nu börjar äventyret. På sin resa möter hon först trädgården med de levande och
dansade blommorna. Det är så roligt att vara med och dansa att hon nästan glömmer bort sin
uppgift. Den gamle Kaj i publiken blir riktigt upprörd över detta men gamla Gerda i den andra
logen lugnar honom. Hon berättar att det kom en kråka…
Gerda träffar mycket riktigt just då en kråka som berättar för henne om slottet där det bor en
prinsessa med en prins. De tror båda att prinsen med största säkerhet är den försvunna Kaj.
Kråkan tar henne till slottet och de smyger sig in. Gerda får till sin besvikelse se att prinsen är
någon annan, inte alls hennes käraste vän. Prinsessan och prinsen vill gärna att Gerda stannar
hos dem, hon säger så bra saker, tycker de och till slut hjälper hon dem att lösa Det Stora
Mysteriet. Det är fint och bekvämt i slottet men Gerda väljer att fortsätta sitt sökande efter sin Kaj.
Vi ser Snödrottningen kyssa Kaj för andra gången.
PAUS
På vägen från slottet blir Gerda överfallen av ett rövarband. Rövardrottningen vill äta upp Gerda
men rövarflickan vill ha henne för sig själv och räddar henne ur grytan. Rövarflickan har redan en
ren hos sig. Gerda får lära henne att vänskap inte kan byggas på att man hotar någon med kniv.
Gerda berättar allt om Kajs försvinnande för rövarflickan och renen. Det visar sig att renen vet att
Kaj är i Lappland, fången i Snödrottningens slott. Rövarflickan ger båda sina fångar friheten.
Gerda och renen ger sig av.
Gerda och renen kommer till schamanen. Renen ber schamanen om trollkrafter till Gerda för att
hon ska kunna hämta hem Kaj från Snödrottningens slott men schamanen säger att Gerda redan
besitter den starkaste av krafter, att hon utan magisk hjälp kan ta sig till Kaj och befria honom.
Renen lämnar Gerda mitt i snöstormen. Nu måste hon slåss mot Snödrottningens soldater.
Gerda måste ännu övermanna Snödrottningen och fast det är svårt klarar hon det. När Gerda
kysser Kaj blir han sig själv igen, och Snödrottningen blir fången i sin egen kyla.

