
Objaśnienia dodatkowe - Tom 2

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 9 – strona 36

Manjuu (jap. 饅頭?) – rodzaj słodkawej bułki wypełnionej nadzieniem z fasoli. Istnieje wiele odmian manjuu,
ale większość z nich wykonana jest z mąki pszennej oraz nadzienia z pasty z czerwonej fasoli azuki i cukru.
Istnieje kilka odmian pasty, w tym: koshi-an, tsubu-an i tsubushi-an. Nogą występować w różnych kolorach i
kształtach w zależności  od miejsca,  w którym są sprzedawane.  Mogą być  również ozdabiane w różnoraki
sposób.



Akt 10 – strona 6

Oolong (zwana też niebiesko-zielona, turkusowa, ulong, wulung, bohea, bohe, bou; chiń. upr.: 乌龙; chiń. trad.:
烏龍 ;  pinyin:  wūlóng )  –  rodzaj  półfermentowanej  herbaty z  Chin (prowincje  Fujian  i  Guangdong)  oraz
północnej  i  północno-wschodniej  części Tajwanu.  Znane są też ulungi  z Indii,  Nepalu,  Wietnamu i  innych
krajów. Nazywana jest herbatą niebieską, turkusową lub szmaragdową. Herbatę ulung można rozpoznać po
barwie  zaparzonego  liścia  –  jego  ciemniejsze  brzegi,  które  uległy  fermentacji,  przypominają  liść  czarnej



herbaty, pozostała, znacznie jaśniejsza część liścia wygląda jak liść herbaty zielonej. Ulung charakteryzuje się
dużą zawartością taniny i katechin oraz niewielką ilością kofeiny.

Akt 10 – strona 12

Mare Serenitatis (łac. Morze Jasności) – morze księżycowe znajdujące się po widocznej stronie Księżyca. Ma
powierzchnię 303 000 km². Prawie kołowy zarys wyróżnia je spośród pozostałych mórz. Jego średnica równa
jest 707 km.
Morze księżycowe – duża,  ciemna, pokryta zastygłym bazaltem równina na Księżycu, powstała na skutek
rozległych wylewów lawy, których większość nastąpiła pomiędzy 3,8 a 3,1 mld lat temu. Obszary takie zostały
nazwane maria, łac. morza, przez wczesnych astronomów, którzy porównali je do mórz ziemskich. Odbijają
mniej  światła  niż  obszary  górskie  lub  góry,  które  są  starsze  i  pokryte  regolitem.  Morza  pokrywają  16%
powierzchni  Księżyca,  najwięcej  ich  znajduje  się  po  jego  widocznej  stronie.  Kilka  mórz  znajduje  się  na
niewidocznej stronie – są one znacznie mniejsze, przeważnie są to bardzo duże kratery, gdzie następowały
lokalne wylania lawy.



Akt 10 – strona 13

Księżycowy królik - w japońskim folklorze istnieje legenda o tym, że na księżycu mieszka królik, a według
Japończyków na powierzchni Księżyca można dostrzec kształt królika używającego moździerza. Nazwisko i
imię głównej bohaterki to „Tsukino Usagi”, co tłumaczy się jako „księżycowy królik”, przez co kilkukrotnie w
Sailor  Moon  pojawiają  się  żarty na  temat  imienia  i  nazwiska  tytułowej  bohaterki  odnoszącej  się  do  tych
wierzeń.



Akt-10 – strona 17

Selene (także Księżyc;  gr.  Σελήνη Selḗnē ‘Księżyc’,  łac.  Luna ‘Księżyc’)  –  w mitologii  greckiej  bogini  i
uosobienie Księżyca; jedna z tytanid; utożsamiana z rzymską Luną.

Należała  do  drugiego  pokolenia  tytanów.  Była  bóstwem związanym  z  kultem Księżyca.  Według  wierzeń
starożytnych Greków przemierzała nocne niebo na srebrnym rydwanie, zaprzężonym w parę białych koni (lub
mułów  albo  krów),  który  najbardziej  jaśniał  w  czasie  księżycowej  pełni.  Swą  wędrówkę  rozpoczynała
(wynurzała się z fal Okeanosa) na Wschodzie i kończyła (zanurzała się w falach Okeanosa) po drugiej stronie
widnokręgu, na Zachodzie. Przypisywano jej wpływ na praktyki magiczne i stan zdrowia.

Akt 11 – strona 10

Spodumen –  to  minerał  z  gromady  krzemianów,  zaliczany  do  grupy  piroksenów.  Należy  do  minerałów
rzadkich, rozpowszechnionych tylko w niektórych rejonach Ziemi.

Nazwa pochodzi od gr. spodos = popiół (spodios = szary), nawiązując do szarej, przypominającej popiół barwy
tego  minerału;  gr.  spodumentos  =  spopielony (spodoustha  =  obrócić  się  w popiół),  nawiązuje  z  kolei  do
wyglądu produktu prażenia spodumenu w płomieniu dmuchawki. Jest minerałem bardzo delikatnym, wskutek
upadku ulega rozbiciu, nieodporny na podwyższoną temperaturę oraz wrażliwy na światło – blednie. Jedną z
odmian jest niebieskopurpurowy, fioletowy, fioletowoczerwony lub różowy kunzyt.

Jadeit, nefryt, zoisyt i kunzyt to minerały, od których pochodzą imiona czterech generałów Jadeite, Nephrite,
Zoisite  i Kunzite.

Jadeit – minerał z gromady krzemianów łańcuchowych, zaliczany do grupy piroksenów. Minerał należy do
grupy minerałów rzadkich. Nazwa pochodzi od wykonanych z jadeitu amuletów noszonych przez hiszpańskich
konkwistadorów w celu ochrony przed dolegliwościami ze strony nerek. Nazywali je piedra de ijada (kamień
lędźwiowy) albo piedra de los riñones (kamień nerkowy).

Nefryt (gr.  nephros  –  nerka;  nazywany także  żadem amfibolowym)  –  skała  metamorficzna  utworzona  w
wyniku  wielu  skomplikowanych  procesów  metasomatycznych  oraz  związanych  z  tektoniką  uskokową  i
działalnością ciśnień kierunkowych tzw. stressu. Jest skałą prawie monomineralną utworzoną w większości z
amfiboli wapniowo-żelazowo-magnezowych szeregu aktynolitu tj. tremolit i znacznie rzadziej ferroaktynolit.
Barwa nefrytu jest od białej do ciemno-, a nawet czarnozielonej, oraz czasami bywa czerwonawa w wyniku
utleniania żelaza w złożach pochodzenia eluwialnego i postglacjalnego. Cechą charakterystyczną dla nefrytu
jest  jego  tekstura,  która  w  niektórych  przypadkach  może  być  mylonityczna  lub  afanitowa.  Badania
mikroskopowe ujawniają budowę, która polega na przerastaniu się wzajemnym mikrowłókien aktynolitu na
dwa sposoby – poprzeczny i  podłużny.  Nazwa nefryt pochodzi od greckiego słowa nephros oznaczającego
nerkę. Skała według starożytnych wierzeń miała właściwości lecznicze w schorzeniach nerek.



Zoisyt, zoizyt – minerał z grupy krzemianów grupowych. Należy do minerałów rzadkich, rozpowszechnionych
tylko w niektórych rejonach Ziemi. Nazwa pochodzi od austriackiego przyrodnika i kolekcjonera minerałów S.
Zoista von Edelstina.

Kunzyt (także: kuncyt, kunzit) – wysoko ceniona odmiana jubilerska spodumenu. Znana od 1902 roku. Nazwa
pochodzi  od  amerykańskiego  mineraloga  G.F.  Kunza,  który  odkrył  ten  minerał.  Minerał  ma  zabarwienie
przeważnie różowe, lub fioletowo-różowe wywołane obecnością manganu.



Teatrzyk kukiełkowy

Scenorys –  jest  to  wstępne rozrysowanie  kadrów mangi,  ten  etap przygotowania  komiksu jest  najczęściej
pobieżny i niedokładny, przedstawia ogólny zarys fabuły, jak będzie wyglądać rozkład kadrów i dialogi. Po
akceptacji  przez  wydawnictwo  lub  odrzuceniu  i  poprawkach  zaczyna  się  rysować  komiks  właściwy.
Przykładowy scenorys może wyglądać tak jak poniżej (scenorys i gotowa strona mangi). Kilka scenorysów z
Sailor Moon zawiera artbook Materials Collection.

Grupy krwi w Japonii

Powszechnie w Japonii zwykło się uważać, że grupa krwi jest wyznacznikiem ludzkiej osobowości. Ludzie z
Zachodu również w to wierzą, lecz pod inną postacią - znakami zodiaku. O tym co oznacza dana grupa krwi i
właściwie skąd się takie, a nie inne przekonanie o niej wzięło dowiecie się z tego artykułu. 

Najwięcej  osób w Japonii  posiada  grupę  krwi  A,  dla  porównania  w USA najpopularniejszą  grupą  jest  0.
Większość  Japończyków  zazwyczaj  jest  zdziwiona,  gdy  pytając  o  grupę  krwi  nie  uzyskuje  odpowiedzi.
Również popularne jest przyporządkowywanie grup krwi danym postaciom z mang i anime. 

Wszystko zaczęło się, kiedy grupa lekarzy z Japonii na początku XX wieku stworzyła raport, który mówił o
tym, że osoby z grupą krwi A są przeważnie bardziej spokojne i bardziej rozwinięte intelektualnie. Osoby z
grupą  krwi  B  natomiast  miały  być  ich  przeciwieństwem.  Badania  te  jednak  nie  zostały  w  żaden  sposób
udowodnione. Osobną teorię wysnuł około roku 1925 Furukawa Takeji. Mówi ona o zależności między typem
krwi,  a  osobowością.  Furukawa  przez  długi  czas  pracował  na  uniwersytecie  oraz  w  żeńskiej  szkole  na
stanowiskach administratorskich. Stwierdził, że uwarunkowania psychiczne są przyczyną, dla których wyniki
egzaminacyjne studentów były różne od ich późniejszych osiągnięć. Pewien był również, że ludzka psychika
jest  na tyle  prosta,  że można ją podzielić  jedynie na dwa typy.  Ideologicznie teoria  była  całkiem na rękę
ówczesnemu rządowi,  ale  po raz kolejny brak dowodów zdecydował  o tym,  że  została  uznana za błędną.
Prawdziwy szał rozpoczął się jednak od Masahiko Nomi. Był on dziennikarzem, a wielką sławę przyniosła mu



książka  "Ketsueki-gata  de  wakaru  aisho",  w której  opisał  swoje  spostrzeżenia,  odnośne  podobieństw  oraz
różnic między ludźmi z daną grupą krwi. Dziś powszechnie uważa się że: 

Grupa krwi A 

Osoby takie są przeważnie bardzo spokojne,  ułożone,  opanowane, cierpliwe, poważne i  punktualne.  Swoją
perfekcyjnością i starannym planowaniem wszystkiego potrafią wzbudzić szacunek, lecz same są dość nieufne.
Nie brakuje im również ambicji, by nieustannie się samodoskonalić. Zawsze starają się tłumić swoje emocje, a
że często nad tym pracują, wydają się silniejsze psychicznie od innych. Pomimo takiej palety zalet są to osoby
delikatne. Dużo wymagają od innych i lubią być otaczane przez ludzi o tej samej grupie krwi. 

Grupa krwi B 

Bardzo optymistycznie nastawione do życia osoby, ciekawe wszystkiego, co ich dookoła otacza; kreatywne.
Czasami  przejawia  się  to  dużą  ilością  zajęć  i  zainteresowań.  Pomimo  tego  świadome  są  swoich  celów
życiowych i spraw, które są najważniejsze. Nie brakuje im chęci do współzawodnictwa, co przejawia się tym,
że wolą przewyższać innych niż siedzieć cicho. Czasami potrafią tak zamknąć się w swoim małym światku,
bądź tak otworzyć na ten duży, że zapominają o najprostszych rzeczach. Na pierwszy rzut oka wydają się
odważni, mili,  pełni energii i entuzjastyczni, ale często ich prawdziwy charakter jest zupełnie inny. Można
powiedzieć, że nie bardzo chcą nawiązywać kontakty z innymi 

Grupa krwi 0 

Ludzie z grupą krwi 0 to z reguły naturalni przywódcy, którzy pewnością siebie i ambicją stwarzają wrażenie
lidera. Do większości rzeczy podchodzą na luzie, spokojnie i nie troszczą się o konsekwencje. Potrafią być
niezwykle hojni i życzliwi; sprowadza się to do wydawania pieniędzy przeważnie bardziej na innych, niż na
siebie. Dlatego też generalnie są "kochani przez wszystkich". O dziwo, ich natura ma też swoją drugą stronę.
Potrafią  być niezwykle uparci i  konsekwentni w działaniach,  które wg. nich są prawidłowe.  Są niezwykle
elastyczni i jeśli sytuacja tego wymaga, potrafią zataić swoje prawdziwe przekonania i uczucia. Ich dużą wadą
jest  to,  że  łatwo ulegają  wpływom mediów, jak i  innych ludzi.  Są  pozytywnie  odbierani  przez  otoczenie,
sprawiają dobre wrażenie,ale często zdarza się, że ich decyzje nie są do końca przemyślane. Kto wie czy to
przypadek, że zdecydowana większość osób z tą grupą krwi to popularni przywódcy i ikony kultury pop ;) 

Grupa krwi AB 

Osoby z grupą krwi AB są najbardziej wrażliwe, zdolne do empatii i na ogół lubiane. Z innymi obchodzą się
bardzo ostrożnie i dążą do pozytywnych relacji. Prowadzi to do nadmiernej surowości względem siebie. Mają
inne podejście do ludzi, których dobrze znają, i inne do tych, którzy są im obcy. Są racjonalistami, ale również
sentymentalistami.  O ile  mają  mnóstwo przyjaciół,  o  tyle  często  zdarza  się,  że  potrzebują  samotności,  by
przemyśleć sobie niektóre rzeczy. 
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