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Pohádka FROZEN (v českém překladu Ledové království) se stala 
obrovským hitem nejen v amerických kinech. Úspěch se očekával, 

ale nakonec předčil všechny odhady, jen v USA vydělal do 
začátku ledna 300 miliónů dolarů a v Evropě 
dalších 350, přičemž růst tržeb nezpomaluje. 
Film plně vychází z tradice klasických Disney 

pohádek, jako byla Popelka nebo Sněhurka. 
Krásné písničky (album se umístilo na první příčce hitparády 

Billboardu) předurčily tento animák pro zpracování v muzikál na 
Broadwayi, který se právě připravuje. Jednou z dobrých věcí na filmové 
novince je i fakt, že má silné ženské postavy, které postupně vyzrávají, 
symbolický je i moment starší sestry, která odmítá mladší, což poznalo 
mnoho mladších sourozenců. Přerod královny Elsy z usedlé mladé ženy v 
oslnivě krásnou divu, která vypadá - a to doslova - jako modelka, kráčející 
po molu, to vše podtržené písní Let it go, patří k vrcholům filmu. Film staví 
na hlavu i obvyklá „romantická klišé“, kdy se z původně úžasného prince 
Hanse vyklube vypočítavý darebák. Nejroztomilejší postavou je sněhulák 
Olaf, který sní o tom, jak by si užil slunečné léto, protože neví, že sníh v 
teple taje. FROZEN zkrátka stojí za to vidět. Piatnik proto vtiskl svým novým 
kartám na kvarteto právě tyhle krásně namalované postavičky. Karty stojí 39 
Kč a malým fanynkám filmu udělají obrovskou radost. Další kvartetovou 
novinkou od Piatnika jsou FAIRIES (víly). Odvážná a tvrdohlavá Zvonilka, 

všetečná Mlženka, divoká Vidia, bystrá a živá Iris, rozpustilá Fauna a 
parádnice Rozeta žijí ve Hvězdné roklince. Každá holčička je zná díky 

filmům, knížkám a časopisům. Také toto kvarteto stojí 39 Kč, 
stejně jako MICKEY MOUSE AND FRIENDS. Představovat tuto 

postavičku asi není nutné, pro zajímavost jen uveďme, že 
krátký a veselý film o Mickeym je v kinech „předskokanem“ 

pohádky Frozen. 

Kvarteta jsou k dostání například v knihkupectvích Neoluxor, Dobrovský 
nebo Kanzelsberger.

Kvarteto je jednoduchá hra s 32 kartami 
pro minimálně 3 hráče. Cílem je shromáždit 4 
stejné karty - kvarteto. Kdo má takových čtveřic 
nejvíc, vyhrává.


