
Przygarnia porzucone myszki, są one dla niego tym czym dla nas psy, przyjaźni się z nimi i karmi. Wszyscy 
podziwiają Pioruna za sztuczki, jakich potrafi nauczyć swoje myszki. Znany jest także ze swojego poczucia 
humoru i pamięci do wszelkich dowcipów.

Doskonale zna się na rachunkach i planowaniu  
wydatków, zawsze można go poprosić o pomoc 
w tej sprawie. Budżet dworu i planowanie upraw 
miał w jednym paluszku.

W dawnych czasach,  gdy mieszkał  
jeszcze we dworze, zajmował się  
opowiadaniem dzieciom bajek, jest 
w tym mistrzem. Wciąż pamięta je 
wszystkie, a zna ich ponad tysiąc.  
Bajki te poznawał całe życie podróżując 
po Bliskim i Dalekim Wschodzie,  
Indiach i obu Amerykach, nie mówiąc 
już o wspaniałych europejskich bajkach.

Będąc małym Piorunkiem  
wychowywał się we dworze,  
pamięta dobrze ród Sobiesz-
czańskich, to oni nadali mu 
imię Piorun nawiązujące do  
ich herbu. Ma on teraz 149 lat.

Zawsze bardzo szybko 
biegał, do tej pory robi 
sobie przebieżki po  
parku o świcie. Niestety 
ma już słaby słuch, więc 
gdy się go woła z dale-
ka, może nie usłyszeć.

Świetnie gra w po-
kera ale niestety 
czasem za bardzo go 
to wciąga - to chyba 
jego główna wada.



Często przebywa w wodzie, przepada 
za wielkimi kałużami, to jego ulu-
bione miejsca do pływania, dlatego 
u stóp i u rąk ma specjalne błony 
między palcami - dzięki nim najszyb-
ciej pływa.

Jest bardzo towarzyski, po wielkich 
deszczach świętuje ogólną wilgoć  
i to że jest mokro urządzając huczne 
imprezy w kałużach, razem z przyja-
ciółmi śpiewa i tańczy do rana - nie-
stety niektórzy mieszkańcy dzielni-
cy nie mogą przez to spać - i to jest 
chyba największa wada Rura.

Jego największą pasją jest  
przepychanie rynien, dba o to, 
aby w całej dzielnicy woda 
w rynnach płynęła bez prze-
szkód. Ma przy tym sporo zabawy 
- to dla niego takie wesołe mia-
steczko. Proponował myszkom 
i innym stworkom, żeby z nim 
zjeżdzali ale wszyscy się boją,  
że wylądują na koniec w kałuży.

Nie lubi upalnego lata, wtedy się 
kurczy, trochę jakby wysycha 
i nie ma na nic siły. Za to gdy pada 
deszcz, ciągle biega po Węglinie 
i sprawdza czy wszyscy mają czy-
stą wodę. Ma taki dar, że gdy tyl-
ko powącha wodę, już wie czy jest 
ona dobrej jakości.

Rur jest śmiały i często macha 
na powitanie spotkanym ludziom 
ale niestety ciężko go wypatrzyć 
bo jest szaroniebieski i trochę 
przeźroczysty.



Nocami Węglinek lubi wspinać się na szczyty dachów i drzew, żeby 
obserwować całą dzielnicę. Wtedy też sprawdza, kto śpi a kto nie 
i czy nie skrada sie jakiś złodziej. Wiele razy uratował już miesz-
kańców Węglina przed kradzieżą, biegnąc za złodziejaszkiem  
i sypiąc mu sadzę w oczy.

Nie boi się on ani psów ani 
kotów, wręcz przeciwnie, 
przychodzą one do niego 
po pomoc w roziązywaniu 
psio-kocich konfliktów.

Uwielbia koszykówkę i filmy 
przyrodnicze, dlatego wie-
czorami podgląda przez okno 
telewizory swoich sąsiadów. 
Zdarzyło mu się już kilka 
razy zasnąć na parapecie.

Jego hobby to słuchanie muzyki  
i śpiewanie, niestety większość  
piosenek, które śpiewa jest w tyl-
ko jemu znanym języku i nikt nie 
wie czy teksty są wesołe czy smut-
ne, brzmią w każdym razie ładnie 
i tajemniczo.

Jego główną wadą jest to, że wszędzie gdzie tylko 
pójdzie, zostawia z sadzy czarne ślady swoich stóp, 
np. gdy nocą przebiegnie komuś po kołdrze. Cza-
sem, o ile deszcz ich nie zmyje można, te ślady zo-
baczyć na chodnikach Węglina.

Węglinek jest puszystym i miłym 
w dotyku stworkiem. Często chodzi 
potargany, a czasami czeszą go  
koleżanki wiewiórki.



Jest specjalistką od roślin i ziół. Wszystkie myszki, krety, szczurki, 
inne stworki i wiewiórki  przychodzą do niej,  gdy mają problemy  
ze zdowiem, po pomoc zielarską. Często gdy ktoś zje trującą roślinę  
przybiega do niej po ratunek. Jaśmina ma panaceum na wszystkie  
takie przypadki.

Lubi spędzać czas sama ze sobą, 
chowa się po zakątkach szklar-
ni, w której aktualnie miesz-
ka. Gdy jest sama może  
spokojnie myśleć o nowych  
recepturach na ziołowe  
eliksiry lecznicze.

Jest trochę jak kameleon - to wada i za-
leta- czasami po prostu gdy potrzebna 
jest pomoc zielarza ciężko ją znaleźć. Po-
nieważ wyglada jak mały krzaczek trud-
no stwierdzić czy to Jaśmina się drapie po 
brzuchu czy wiatr poruszył liśćmi krzewu. 

Jej hobby to układanie kompozycji 
w kształcie kwiatków z małych kamyków 
- widać je czasem jak się dobrze rozgląda 
po trawnikach i ogrodach.

Na starość żółknie i wypadają 
jej listki. Jaśmina we wnętrz-
nościach ma słoje jak drze-
wo, gdyby ją przeciąć, łatwo 
można by policzyć ile ma lat - 
ale na szczęście nikt tego nie 
robi.


