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Młody Kaczor Donald jest wygadaną i przedsiębiorczą kaczką,  
a gdy nad farmą jego ukochanej babci zawiśnie widmo bankructwa,  

nie cofnie się przed niczym, aby ocalić rodzinny majątek. 

„Niefortunne przypadki młodej kaczki” to pełna inteligentnego humoru  
i szalonych zwrotów akcji opowieść graficzna. Gwarantuje 100% zabawy nie 

tylko fanom komiksów o Kaczorze Donaldzie!

NADCIANADCIA̧̧GAJAGAJA̧̧ MLODE KACZKI MLODE KACZKI

100%
zabawy

Dostępna od 17 czerwca 



       aczor Donald już wieku dwunastu lat wie, że życie to nie bajka. Farma 
jego babci znalazła się w tarapatach, a on za wszelką cenę chce ją oca-
lić. Mogą mu w tym pomóc studia na najbardziej prestiżowej uczelni  

w Kaczogrodzie – KRIP, ale dostać się do niej to jak wygrać w totolotka. 
Wszystko się zmienia, gdy Donald niespodziewanie dostaje stypendium za... 
coś, czego nigdy nie robił. Od tego momentu jego życie jeszcze bardziej się 
komplikuje. Miłosny trójkąt, festiwal nieporozumień, zwariowane mistrzostwa 
sportowe – to tylko kilka niezliczonych przeszkód, jakie los rzuca pod nogi 
nastolatka. Na szczęście z pomocą przychodzą przyjaciele – nowi, starzy i ci  
z piekła rodem – dzięki którym Donald ma szansę przebrnąć przez pierwszy 
rok w akademii.  

K



• świeżo upieczony student Akademii KRIP 
• twórca Spokoju Laguny – zwariowanej gry, 

w którą nikt nie umie grać 
• za wszelką cenę chce ocalić farmę Babci 

Kaczki (nawet jeśli trzeba sprzymierzyć się 
z wrogiem) 

• istny wulkan energii 

POWIEDZONKO:POWIEDZONKO:
 „Wkurzasz mnie, gościu!”

• najlepsza przyjaciółka 
Donalda 

• zakochana w Donaldzie 
od piętnastu lat 
(chociaż ma dopiero 
jedenaście) 

• uwielbia wrotki, 
warcaby, filmy kung- 
-fu, historię, latawce, 
dziwaczne sny i... 
mnóstwo innych rzeczy 

POWIEDZONKO:POWIEDZONKO:
„Przykro mi, że jesteś 
smutny, Donaldzie. Mnie 
też jest smutno. Ale cieszę 
się, że skoro już musimy 
się smucić, przynajmniej 
robimy to razem”.

• pierwszy przyjaciel Donalda na 
studiach 

• „nieśmiały” to mało powiedziane 
• bojaźliwy jak zając 
• przekonany, że terroryzuje go 

współlokator 

POWIEDZONKO:POWIEDZONKO:
„Ekstrawertycy mnie drażnią”.

POZNAJPOZNAJ
BOHATERÓW BOHATERÓW 



• brak cech 
charakterystycznych (nie 
jest bohaterem książki)

POWIEDZONKO:POWIEDZONKO:
„Niesamowite, do czego 
potrafią posunąć się ludzie, 
byle tylko nie przyznać się, że 
nie mają pojęcia, po co robią 
to, co robią. Cóż poradzić, tak 
już jest”.

• obrzydliwie idealny 
współlokator Donalda 

• złoty chłopak, którego 
wszyscy znają  
i uwielbiają 

• prawdziwy szczęściarz 
– zawsze wszystko mu 
się udaje

POWIEDZONKO:POWIEDZONKO: 
„To super!”

• trzy czwarte życia  
spędza we własnym 
świecie 

• nie dociera do niego, że 
ta książka nie jest o nim 

POWIEDZONKO:POWIEDZONKO:  
[charakterystyczny rechot]

• współlokator Charliego 
• ma zadatki, by zostać 

szalonym wynalazcą 
• Donald i Emil zawierają 

tajny pakt, żeby  
ocalić farmę Babci 
Kaczki i utrzymać  
w sekrecie nielegalne 
laboratorium Emila 

POWIEDZONKO:POWIEDZONKO:
„Młahaha!”

• wielka niespełniona 
miłość Donalda 

• urocza i zabawna, 
wszyscy chcą się z nią 
przyjaźnić 

• jej główny cel w życiu – 
 zostać gwiazdą social 
mediów 

POWIEDZONKO:POWIEDZONKO:  
 „Daisy przynosi chlubę 
uczelni”.

ORZORZEL  EL  
EMIL EMIL   

MIKIMIKI
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Uczniów profilu ogólnego, takich 
jak Donald, nie ma zbyt wielu, 
więc nie potrzebują osobnej 
bursy. Wkrótce nasz młody 
kaczor wraca więc na stację 
kolejki. To właśnie tam, dwa 
piętra powyżej Holu Głównego, 
znajduje się PODDASZE – 
12 przytulnych sypialni, 
w których mieszkają OGÓLNI.

Donald co prawda tego nie wie, 
i wy pewnie TEŻ NIE, ale znam 
WIELE opowieści o „szkołach 
z internatem”: Realne Szkoły 
z Internatem, Magiczne Szkoły 
z Internatem, Superbohaterskie 
Szkoły z Internatem, Realne 
Magiczne Superbo…

PRZEJDŹ 
WRESZCIE  DO RZECZY!

KOLEJKA
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PRZEPRASZAM! Chodzi mi po prostu o to, 
że kiedy przydzielą cię do bursy dla dziwaków, 
to najprawdopodobniej okaże się,  
że zostaniesz bohaterem.

Oczywiście na początku może  
WYDAWAĆ się inaczej – narratorzy mogą  
próbować to UKRYĆ – ale zaufajcie mi…  
ZAWSZE tak jest. Pomyślcie o tym,  
we wszystkich powieściach, które…

OK… No, wiecie, o co 
mi chodzi. (DRUGA 
rzecz, którą wiem 
o internatach, wynika 
z mojego osobistego 
doświadczenia, ale 
o tym później).

EJ SERIO!  

ZESTARZEJEMY SIĘ 

ZARAZ!
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Wiecie, dzieciom czasem trudno się przyzwyczaić do przebywania 
z dala od domu. Zobaczmy, jak radzą sobie ci nowi KRIPERSI!

MAAAAAAAMOOOOOO!

POOOOMOOOCY!
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Docieramy więc do ostatnich dwóch pokojów na ostatnim piętrze. 
To przystanek dla naszych bohaterów. Kogo spotkają ONI 
po drugiej stronie wrót bursowego przeznaczenia?

Później do tego dojdziemy.
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No, tak jak wspominałem przed 
chwilą, wiem coś o internacie. Byłem 
bowiem w szkole dla narratorów, 
mieszkałem w bursie i wiecie co… 
Było GRUBO! Nigdzie indziej nie 
spotkacie takiej dziwacznej mieszanki 
bezcielesnych głosów. Naprzeciw 
mnie mieszkało takich dwóch gości. 

Prawdziwy bromans! Mnie tymczasem  
trafił się Poradnik. Trzeciego dnia miałem  
ochotę zdzielić go w ten jego niewidzialny nos. 
Ale niestety – nieważne, co się działo, byliśmy  
ze sobą na dobre i na złe. I to było OK.

Jeden był Horrorem, a drugi 
Elementarzem. Przepis na porażkę, nie? 
A oni się uwielbiali! 

MŁODY JA
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Poddasze nie różniło się niczym od standardowej bursy. Mieszkały 
tam wszystkie standardowe typy. Do tej pory spotkaliśmy…

NIEŚMIAŁEGO

GADUŁĘ

HEJ!

STUKNIĘTEGO
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A kiedy jesteś DZIWADŁEM i utknąłeś w otoczeniu BANDY 
innych DZIWADEŁ, powoli zaczynasz lubić to wspólne 
dziwaczenie. Przyjaźń rodzi się z różnych niedogodności 
związanych z waszym zakwaterowaniem. Na przykład…
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EMILA? E TAM, 
PRZECIEŻ TEN  

PĘDRAK MUCHY  

BY NIE SKRZYWDZIŁ.

JA SIĘ PO PROSTU 
STRASZNIE 

BOJĘ MOJEGO 
WSPÓŁLOKATORA.

   MŁAHAHAHAHA!

UPADLIŚCIE  
NA GŁOWĘ?  

WIDZIAŁEM, JAK KRZYWDZI MUCHY, 
SERIO. MYŚLĘ, ŻE ON MOŻE BYĆ 
PRAWDZIWYM SUPERŁOTREM!  
MA NAWET TECZKĘ Z NAPISEM 
„NIECNE PLANY”! O NASZYM 

POKOJU MÓWI „MOJE LEŻE”!  
I ĆWICZY DEMONICZNY  

CHICHOT!
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Zostań studentem prestiżowej Akademii KRIP razem  
z Donaldem, Mikim, Daisy, Goofym i resztą paczki.
Przygotuj swoją własną legitymację!

Wpisz swoje dane: imię i nazwisko, wiek, rodzinne miasto, 
ulubiony przedmiot w szkole oraz hobby. Potem wytnij 
legitymację i poczuj się jak student Akademii KRIP!

Imię i nazwisko    Wiek 

Rodzinne miasto 

Ulubiony przedmiot w szkole

Hobby Narysuj siebie

STWÓRZ SWOJASTWÓRZ SWOJA̧  WLASNAWLASNA̧  LEGITYMACJE LEGITYMACJȨ
STUDENTA AKADEMII STUDENTA AKADEMII KRIPKRIP

ZADANIA

AKADEMIA KRIP



Donald i reszta studenckiej paczki będą ci towarzyszyć wszędzie 
tam, gdzie zabierzesz ze sobą te zabawne i oryginalne zakładki. 
Wytnij je i używaj ich podczas czytania najnowszej książki  
o młodym Donaldzie!

KACZE ZAKL     ADKIKACZE ZAKL     ADKI

ZADANIA


