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Nekoč je živel Ubogi raček v deželi Ga-Ga. Ni imel svoje družine, ne prijateljev, 
niti svojega doma. Vedno si je želel, da bi lahko pomagal drugim, vendar je sam 
živel v pomanjkanju. Vsak dan je prosil za hrano in topla oblačila, a sreča se mu 
ni nikoli nasmehnila. Živel je ob reki, ki je bila polna odpadkov. Odlagali so jih 
račji sovražniki, Glavači. Nekega račjega dne pa mu je Prijazni raček podaril 
oblačila in celo tri račje cekine. Želel si je, da bi lahko s tem denarjem odstranil 
vse odpadke in naredil reko takšno kot je bila nekoč.  Zavedal se je, da je to 
nemogoče in se odločil, da se raje obleče in odpravi do trgovine. Prebijal se je 
med odpadki in komaj prišel do trgovine. Bil je tako sestradan, da si je nakupil 
toliko hrane, kolikor je imel denarja. S hrano je komaj shajal iz meseca v mesec. 
Postajal je vse šibkejši, saj se je shladilo in prihajala je zima. Vedno bolj ga je 
zeblo in pošla mu je vsa hrana. Zatekel se je v lokvanj, kjer je od pomanjkanja 
moči kar zaspal.  
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Našli so ga štirje rački. Prepričani so bili, da je mrtev, zato so ga odpeljali v 
bolnišnico. Zdravniki so ga pregledali in presenečeno odkrili, da je raček še živ. 
Oskrbeli so ga in upali na najboljše. Ubogi raček je imel še nekaj dni svoje oči 
trdno zaprte. Zdravniško osebje je bilo že zaskrbljeno. Čakali so in čakali ... 
Močno je deževalo vse dni, grmelo in bliskalo se je. Ubogem račku so se štele 
zadnje minute, dokler se ni čez nekaj dni in nekaj noči čudežno prebudil. Počutil 
se je drugačno, počutil se je prerojeno. Počasi se je prebujalo njegovo račje telo 
in čez sedem račjih dni je prvič vstal iz bolnišnične postelje. Zdravniško osebje 
je nemudoma poklicalo primarija Racmana. Zdravnik je prišel v treh minutah, a 
Ubogega račka ni bilo več.  
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Prestrašil se je namreč tako zelo, da je zbežal iz svoje sobe in zlezel na drevo. 
Kar trinajst račjih ur je čakal na drevesu.  
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Ubogi raček je nato le zbral pogum in skočil z drevesa, vendar ni pristal. 
Pogledal je na tla in šele takrat ugotovil, da leti. Spomnil se je, da je prav to 
sanjal med spanjem v bolnišnici. V račji deželi nihče ne zna leteti. Vsi rački 
imajo zlepljena krila in že leta nihče ni poletel niti centimetra. Ubogi raček je bil 
presrečen, da to niso le sanje in še enkrat poskusil, če res zna leteti. Nato je 
pričel mahati vsem račkom naokoli, saj jim je želel povedati, kaj se mu je 
zgodilo. Nihče se ni zmenil zanj, zato se je odločil, da bo pristal ob reki 
Racmanija. Ob pristajanju se mu je porodila ideja: »Pomagal bom vsem ubogim 
račkom na tem svetu.« Skočil je v zrak in ponovno poletel.  
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Med letenjem je opazil, kako Veliki raček zmerja Majhnega račka. Izgovoril je 
čarobne besede: »Mega raček reši primer.« Veliki raček je začudeno pogledal 
in kar odšel. Majhen raček se je zahvalil Mega račku in ga prosil za avtogram. 
Ubogi raček je v tem trenutku postal Mega raček. Vsi so govorili o tem in kaj 
kmalu je postal najbolj slaven raček v deželi.  
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Čez devet račjih dni se je zgodilo nekaj strašnega. Nekdo je podtaknil požar ob 
reki, kjer so ležali odpadki. Bolnišnica je gorela in tudi v sosednji tovarni se je 
sprožil strup. Ko je Mega raček izvedel za dogajanje je nemudoma odletel na 
pomoč. Še vedno si je želel, da bi reka postala čista. Zavedal se je, da je to 
nemogoče, tudi če imaš čudežno moč in lahko letiš. Izgovoril je čarobne besede: 
»Mega raček reši primer,« in se odpravil gasit požar ob reki Racmanija. Zelo 
hitro mu je uspelo pogasiti požar. Kmalu za tem, je že nosil vodo in pogasil še 
drugi požar, ki je bil v bolnišnici. Čakala ga je še najtežja naloga, saj je moral 
uničiti strup. Strup se je iz tovarne razširil po celotnem območju. Rački so mu 
povedali, da so ga podtaknili Glavači. Tako so v deželi Ga-Ga klicali ljudi, ki so 
uničili čisto okolje. Zavedal se je, da tega ne more spremeniti, bo pa poskusil 
pripraviti protistrup in rešiti tovarno. Skupaj je zmešal vse strupene stvari, dodal 
začimbe in čakal, da nastane protistrup. Prelil ga je v manjše stekleničke in 
odletel do tovarne. Tam se je zgodilo nekaj neverjetnega. Protistrup, ki ga je 
Mega raček pripravil, je začel delovati in uničil vse strupene hlape v tovarni.  
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Mega raček je zapuščal tovarno in bil ponosen nase. Še vedno si je želel, da bi 
mu uspelo spremeniti okolje in odstraniti vse odpadke, ki so se z leti vedno bolj 
širili. Misli so se mu zbistrile, ko so ga pred tovarno čakali novinarji. Vsi so se 
že nekaj časa spraševali, kje je Mega raček dobil takšno moč. Mega raček ni 
želel spregovoriti in izdati svoje skrivnosti, hkrati pa odgovora tudi sam ni 
poznal. Nato je zaslišal glasen hrup in na svoji levi strani zagledal, kako 
prihajajo rački iz vseh račjih ulic. To so bili rački, ki jim je pomagal, rešil pred 
požarom ali uničil strup v tovarni. Največja želja Mega račka se je po deželi 
hitro razširila. Vsi so si želeli čisto reko, a odpadkov ni moč odstraniti, tudi če 
imaš čudežno moč. Tam bodo še veliko račjih let. Kljub temu, pa so rački 
vedeli, da so skupaj lahko močnejši in mogoče jim uspe le nekaj doseči.  
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Vsi rački so prišli, da bi pomagali, združili so moči in naredili načrt. Pričeli so 
razvrščati odpadke in s tem naredili deželo bolj čisto. Dežela Ga-Ga je danes 
manj onesnažena in voda je postala pitna. Mega raček je rešil račke pred veliko 
katastrofo. O tem govorijo vse račje ulice in o Mega račku še vedno 
pripovedujejo vsi starejši rački.  

 

 

 

Naj vas ne bo strah, tudi vas lahko obišče Mega raček in reši primer.  


