
Muminek  - Osobnik rozbrajająco naiwny, ale o wielkim sercu. 
WciąŜ dziwi się światu i zachwyca się nim. Zawsze lubi być z 
kimś, przywiązuje się do miejsc i stworzeń „sercem wciąŜ 
nienasyconym”. 

Panna Migotka  - osóbka wykazująca się sporą dozą kobiecej 
próŜności. Wielka miłość Muminka. Uwielbia biŜuterię i swoje 
własne odbicie. W zaleŜności od nastroju zmienia kolor, czyli 
migocze. 

 

Tatuś Muminka  - Typ marzyciela i beznadziejnego romantyka, 
czasami postępuje jak mały chłopiec. Często oddaje się 
filozoficznym rozmyślaniom na temat morza. Twórca ksiąŜki na 
własny temat zatytułowanej „Pamiętniki Tatusia Muminka”.  

 



Mama Muminka  - osoba niezwykle wyrozumiała, cierpliwie 
znosząca dziwne zachowania swojej rodziny. Troszczy się o 
wszystkich. Stworzyła ciepły i bezpieczny dom, Ŝeby nikt nie 
czuł się samotny i opuszczony. Ciągle zajęta i zabiegana. 
SmaŜy najlepsze naleśniki na świecie. Zawsze ubrana w 
fartuszek w czerwono-białe paski. Wiecznie poszukuje swojej 
torebki. 

 

Włóczykij  - typ niezaleŜny, który nie podporządkowuje się 
Ŝadnym nakazom. Jak wskazuje jego imię, za długo w jednym 
miejscu nie posiedzi, ciągle wędruje po świecie, ceni sobie 
wolność. Jest najlepszym przyjacielem Muminka. Mieszka w 
namiocie, lubi grać na harmonijce. 

 



Mała Mi - typ wyjątkowo złośliwy i wszędobylski. Jej ciekawość 
jest aŜ niebezpieczna. Mówi to, co myśli i na co ma ochotę. 
Generalnie - robi tylko to, co chce i chodzi tam, gdzie jej się 
podoba, albo tam, gdzie chodzić nie wolno. Zawsze wie lepiej i 
daje się wszystkim we znaki. 
 

 
 

Ryjek  - typ dziecinny, ale rozbrajający. Charakteryzuje się 
duŜymi skłonnościami kolekcjonerskimi (ze szczególnym 
uwzględnieniem błyskotek), co ma po ojcu.  

 



Paszczak  - jest samotnikiem kochającym spokój i ciszę. Wbrew 
pozorom ma bardzo wraŜliwą duszę. Wolno myśli, ale jest miły, 
jeśli się go nie draŜni. Chodzi w obszernej ozdobionej falbanami 
sukni, odziedziczonej po ciotce. Zbiera znaczki. 

 
 
Buka  - postrach wszelkich Ŝyjących istot, zamraŜający ziemię, 
na której stanie. Nie jest szczególnie duŜa i nie wygląda 
groźnie, ale wydaje się ogromnie złośliwa. Przeraźliwy smutek 
Buki tkwił w jej samotności. Od kiedy Muminek okazał jej 
zainteresowanie, przestała mrozić. 
 

 
 



Hatifnatowie  – nie mówią i nie słyszą. Zbierają się kaŜdego 
roku w noc świętojańską na wyspie. W czasie burzy się 
elektryzują i świecą. Ich wzrok nie zatrzymuje się nigdy na 
niczym, wpatrzony jedynie w daleki cel, ku któremu zdąŜają. 
 

 
 

Migotek  - brat Panny Migotki. Osobnik przejawiający 
uwielbienie dla zarządzania i zebrań. Maniakalnie zapisujący 
róŜne rzeczy w swoim notesie. Ma dość wysokie mniemanie 
o sobie.  

 

Filifionka  - stworzenie to Ŝyje w nieustannym poczuciu lęku. 
Uwielbia ozdobne bibeloty. Nie zawsze potrafi być uprzejma w 
czasie wizyty gości. Ma czapeczkę z dzwoneczkiem na 
czubku i zatroskany wygląd. 

 


