
Objaśnienia dodatkowe – Tom 1

Objaśnienia te nie są niezbędne do przeczytania, po prostu poszerzają wiedzę o niektórych rzeczach i sprawach,
które zostały poruszone w poszczególnych rozdziałach. Jeśli ktoś chce się dowiedzieć więcej, niż jest to krótko
opisane w przypisach w samej mandze, to zapraszam do lektury.

Akt 5 – strona 8

Nauczyciel  ma  pretensję  do  Mako,  że  ma  nieodpowiedni  kolor  włosów  i  nieodpowiedni  mundurek.  Jak
wszyscy  zapewne  wiedzą,  w  japońskich  szkołach  obowiązkowe  jest  noszenie  określonego  mundurka
szkolnego. Każda szkoła ma swój własny wzór mundurka. Najczęściej określone jest dosyć szczegółowo jak
mundurek ma wyglądać i jakie elementy ma zawierać, a niejednokrotnie określone jest również jak należy go
nosić. Najczęściej  w szkołach japońskich zabronione jest  malowanie się, noszenie biżuterii czy farbowanie
włosów. Często regulamin określa nawet w jaki sposób powinno się nosić włosy, na przykład w przypadku
długich włosów może być określone czy należy je spiąć czy nosić rozpuszczone lub jaki rodzaj gumki  czy
spinki należy użyć do ich związania. Uczniowie mają się skupić na nauce, a nie na rywalizacji dotyczącej
wyglądu. 
Właśnie dlatego nauczyciel  miał pretensję do Mako, że ma nieodpowiedni kolor włosów, bo myślał,  że je
przefarbowała. Ona wyjaśnia, że to naturalny kolor. Podobnie wygląda sprawa z mundurkiem, Mako wyjaśnia,
że założyła swój stary mundurek z poprzedniej szkoły, bo rozmiary mundurków w tej szkole są na nią za małe.
Mako jest głównie za wysoka jak na przeciętną japonkę i dlatego ma problem z dobraniem rozmiaru.

Akt 6 – strona 26

Tokyo Tower (jap.  東京タワーTōkyō Tawā) – wieża radiowo-telewizyjna z punktem obserwacyjnym położona w
Tokio, w Parku Shiba, w dzielnicy Minato. Została ukończona w 1958 roku i ma 333 metry wysokości. Jest
wzorowana na wieży Eiffela. W Japonii budowla znana jest również jako  Tōkyō-tō  (jap.   東京塔 dosł. Wieża
Tokijska). Pomalowana jest na biało-pomarańczowo. Pod wieżą wybudowano 4-piętrowy budynek zwany Foot
Town, w którym mieszczą się muzea, sklepy i restauracje. Sama wieża posiada dwa tarasy widokowe, pierwszy
dwupoziomowy znajduje się na 150 metrach, a drugi na 250 metrach. Wieża ma zamontowane mnóstwo lamp,
dzięki którym cała konstrukcja świeci. Od 2 października do 6 lipca wieża świeci na pomarańczowo, a od 7
lipca do 1 października na biało. Czasami ze względu na różne święta i uroczystości świeci również w innych
kolorach. Wieża tokijska posiada własną stronę w internecie: http://www.tokyotower.co.jp/eng/

http://www.tokyotower.co.jp/eng/



