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Karlar Kraliçesi 3 – Ateş ve Buz 
 

Karlar Kraliçesi ve Karlar Kralı’nı kahramanca alt etmesine rağmen Gerda hala aradığı huzuru 

bulamamıştır. Hayali bir zamanlar Kuzey Rüzgârı’nın kendisinde ayırdığı anne ve babasını 

bulmak ve ailesini tekrar bir araya getirmektir. Gerda ve arkadaşları bu amaç uğruna zorlu bir 

yolculuğa çıkarlar, ancak karşılarına pek çok engel çıkacaktır. Yolculuk sırasında tarihi Ateş ve 

Buz Taşı’nı keşfederler. Bu andan itibaren hiçbir şey planladıkları gibi gitmeyecektir… Gerda 

sihirli güçleri alt etmeyi başarıp ailesine geri kavuşabilecek midir? Cevabı 17 Şubat 2017’de!  

 

 
 

KARAKTERLER  

 

GERDA: Cesur, kibar ve kararlı bir genç kızdır. Bir 

yetimhanede büyüdüğü için kendi ayakları üstünde 

durabilmektedir. Macerayı çok sever ve insanların 

içindeki tüm iyiliği görebilmektedir.  

 



  

                              

 

KAI:  Gerda’nın erkek kardeşi, hayalperest, 

sanatçı ve şairdir. Gerda’nın kendisi üzerinde 

fazla korumacı olduğunu düşünmektedir. 

Maceraları yüzünden etraflarında oluşan 

popülerlikten hiç hoşlanmamaktadır.  

ROLLAND: Rolland Trol Topraklarına bazı 

efsaneleri araştırmak için gelir. Efsanelerin, 

kahraman olmasında ona yardımcı olacağını 

hayal etmektedir. 

 

 



YAYIN GRUBUMUZ HAKKINDA 

OFLAZ MEDYA GRUBU 

Oflaz Medya Grubu; Medyavizyon, MCD, SinemaTV ve Filbox gibi büyük 

markaları bünyesinde bulunduran Türk Medya Grubudur. TV yayıncılığı, prodüksiyon, 

sinema filmi dağıtımcılığı, TV platform işletmeciliği grubun ana faaliyet alanlarını 

oluşturmaktadır. 1989 yılında Medyavizyon ile film dağıtımcılığı pazarına giren Oflaz 

Medya Grubu, 1989 yılında kurduğu MCD ile beraber dünyaca ünlü tematik kanalların 

Türkiye dağıtımcısı oldu. 2005 yılında Eurosport Turkish Production, 2008 

yılında SinemaTV markasını oluşturan Grup, bu marka altındaki 8 farklı kanalda 

dünyanın en büyük stüdyolarının filmlerini Türk izleyicisiyle buluşturdu. 2012 yılında 

yayın hayatına başlayan Kidz TV ile çocuk kanalını kuran grup, 2014 yılında Türksat 

uydusu üzerinde şifresiz ve ücretsiz yayın yapan FİL TV kanalını kurdu. Aynı yıl 

hayata geçirdiği dijital HD platform Filbox ile TV platform işletmeciliği alanına 
girerek büyümesini sürdürmektedir. 

 


