
Kapitola první 

Na počátku nebylo nic, ani světlo, ani tma, ani dobro, ani zlo, ani život ani smrt. Vše zahaleno 

v nekonečné mlze nicoty. Jediné, co spojovalo vesmír a bránilo tomu, aby se zhroutil ve své 

nicotnosti do sebe byly duchové kage, kteří nebyli ani mrtví, ani živý. Jejich existence nebyla cesta 

se začátkem a koncem, nýbrž nekonečná smyčka zapletena sama do sebe. A v tom zničehonic 

vzplál jasným plamenem První oheň a již nebylo více velké jednoty a rovnováhy. S ohněm přišlo 

světlo i tma. dobro i zlo, život i smrt, naděje i zoufalství. Duchové kage vystoupily z nicoty a pojali 

dračí formy. Z plamenů Prvního ohně také vzešli bytosti kami; z ohně vzešli, v ohni zahynou. A 

stalo se tak, že bytosti kami se podřídili drakům kage, neboť ti se nebáli Prvního ohně. 

Nejmocnější z draků kage byl Amaterasu.  I stalo se, že Amaterasu vrhl své vnitřnosti do Prvního 

ohně a z něho vzešlo 8 jeho synů, kteří v sobě každý nesli kousek jeho síly. Společně se svými syny 

pak Amaterasu vládl všemu a všem, co bylo a jest. Jeho nejmilovanějším synem byl Gorateraku, 

největší a nejsilnější z Amaterasových synů. Jenže synové Amaterasu se zrodili z Prvního plamene. 

A vše, co vzešlo z plamene má začátek i konec. A tak se stalo, že v Gorateraku vzplanul první oheň 

zla. I uvědomil si Gorateraku, že jeho bratr Išika je ze všech synů nejmoudřejší a pojal proti němu 

velkou zášť. Gorateraku pozval Išika do svého sídla na hoře Goji pod záminkou velké hostiny na 

jeho počest. Zde se Išikovi dostalo napít z poháru, který byl však otráven černým bolehlavem, jež 

otupil jeho smysly. Gorateraku pak z omámeného Išiky vyzvěděl, že zdrojem jeho moudrosti je 

jeho třetí oko, usazené v lebce, na čele. To bylo to, co Gorateraku potřeboval vědět. V tom 

okamžiku se vrhl na Išiku a oko mu z lebky vyrval a pojal ho za vlastní. Išika, zbaven své moci byl 

uvrhnut do temných hlubin, kde byl pláč a skřípání zubů. I dozvěděl se o tomto činu Amaterasu a 

zapřísáhl se, že zahubí to, co stvořil. A tak vypukla Válka v nebesích. Zhoubný plamen zla vzplanul 

v dalších třech Amaterasových synech, kteří vytáhli po boku s Goraterakem do boje proti svému 

otci. V oblacích se střetli Plamenné legie Odpadlých synů a Nebeská armáda Věrných. První oheň 

však propůjčil Odpadlým synům svou sílu a ti triumfovali. V posledním okamžiku války se 

Gorateraku dostal až ke svému otci s úmyslem ho zabít. Nebesa se chvěla, jak se sebou syn a otec 

bojovali, země praskala a hvězdy padali k zemi. Tváří v tvář svému osudu však Amaterasu zaváhal, 

jelikož neměl síly zničit svého milovaného syna. Gorateraku toho využil a smetl Amaterasu k zemi. 

Zraněný a zesláblý bůh začal ronit slzy, neboť zklamal. Když tu se objevil Tokugawa, nejmladší ze 

synů a zastoupil svému posedlému bratru cestu s úmyslem bránit svého otce. Gorateraku mu bez 

milosti překousl hrdlo, avšak to poskytlo Amaterasu dost času na to, aby sebral své zbývající síly a  

zabil šíleného poloboha. Jedním mocným úderem ukončil bytí Gorateraka, avšak síla uvolněná 

ránou se jako divoký požár prohnala světem zahubila i vše ostatní v nebesích, včetně samotného 

Amaterasu. Jejich tělesné schránky zhynuly a pouze jejich duše se rozprchli po nebesích. Moc 

úderu spálila i zem a jediné, co zůstalo, byl ostrov Nipon, kam tehdy dopadly Amaterasovy slzy.  

Avšak zlý duch Gorateraka stále bloudí světem a čeká na den, kdy se bude moct vrátit. 



 

 

Kapitola druhá 

Válka v nebesích, ve které zahynuli drakové kage, učinila ze světa spálenou pustinu, kde již nebylo 

života, až na ostrov Nipon, který vzešel ze slz boha Amaterasu. Zde vzplanuli životem bytosti kami. 

Avšak zlí a dobří duchové mrtvých dračích bohů se zde po Válce v nebesích pomíchali, a proto 

také život, který zde vznikl nebyl ani dobré, ani zlé povahy. Nejsilnějším z bytostí byli lidé, kteří 

začali brzy kácet a krotit divoký les. To oni začali budovat na Niponu první osady. Toto bylo známo 

jako První věk. Avšak les, který ostrov pokrýval, se začal bránit tomuto počínání samolibých lidí, a 

tak započal věčný boj mezi člověkem a přírodou. Z hlubin Vnějšího lesa byly povolány hrůzné 

stvůry, aby zahubily lidské pokolení. Člověk však prokázal obrovskou vůli a sílu při obraně svých 

měst. Patnáct klanů se spojilo své síly a jako svého vůdce zvolili Oda Nobunagu z klanu Oda. Válka 

byla dlouhá a krvavá, trvajíc téměř sto let. Lidé byli vynalézaví, budovali důmyslné opevnění 

z kamene i ze dřeva, ze železa ukuli zbraně a brnění, avšak proti zuřivému a nemilosrdnému lesu 

to nestačilo. Vůdce Nobunaga zříce, že není snaha lidí je marná, vypravil se do Vnějšího lesa, aby 

s ním uzavřel dohodu. Zde však neznámým způsobem les oklamal a sebral mu část jeho sil. Lesní 

duch se velmi rozzuřil a proti Nobunagovi poslal všechny své nejmocnější stvůry. Ten však za 

pomoci nově nabyté síly dokázal z Vnějšího lesa uprchnout, avšak lesní bestie ho připravili o levou 

ruku a tvář. Lidé potom Odu Nobunagu prohlásili císařem a posadili jeho nemohoucí tělo na 

Nefritový trůn, kde ve strašlivých bolestech bojuje za pomocí svých kouzelných sil s Lesním 

duchem drží ho zpět od lidských měst. Světlo jeho života však každým dnem skomírá a les je 

každým dnem silnější a jeho bestie troufalejší. Mezitím mohli lidské klany konečně znovu 

vybudovat, co bylo zničeno a vyměnit katanu a kopí za srp a cep a vrátit se z bojišť na pole. Vůdci 

jednotlivých klanů, daimjó, zvolili ze svých řad šóguna, který zpravoval namísto Ody Nobunagi 

císařství. Tím započal druhý věk. Každý klan byl pověřen správou jedné z provincií. Takto 

fungovalo císařství celých 300 let v poklidu, až jednoho dne se v hraniční provincii Hattori vyrojila 

nová, neznámá hrozba. K smrti vyděšení pohraničníci vydali svědectví o strašlivém zlu z východu, 

načež v bolestech do jednoho zemřeli. Daimjó Hanzo Hattori si vyžádal od šóguna deset tisíc 

mužů a společně se šógunovým synem, Kenšinem Takedou, šli čelit neznámé hrozbě. Hanzo 

Hattori záhy poznal, že to skutečně není jen tak obyčejný nepřítel a chtěl se proto útoku bez posil 

zdržet, avšak ctižádostivý šógunův syn Kenšin dal povel k útoku, vidouce rychlé vítězství. Jeho 

jednotky však padly v lese do léčky a než se k němu Hanzo stihl probojovat, padl Kenšin a s ním i 

většina jeho mužů. Hanzo stihl ještě nalézt jeho tělo a pak se také musel stáhnout. Když šógun, 

Šingen Takeda, uviděl znetvořené tělo svého jediného syna, vykázal v hněvu Hanza do Vnějšího 

lesa, což znamenalo rozsudek smrti. Zneuctěnému Hanzovi nezbyla jiná možnost než vzít si svých 

nejvěrnějších 300 můžu a opustit svou zem, vstříc smrtelnému objetí Lesního ducha. 



 

 

 

 

Kapitola třetí 

Ve lese založil Hanzo Hattori a jeho věrní muži osadu, i když věděli, že to brzy přiláká 

pozornost Ducha lesa. Záhy také narazili na další vyhnance, kteří bezcílně bloudili a které les 

již dávno připravil o rozum. Vůdkyní jedné takové bandy byla princezna Šintó, divoká 

válečnice, která mečem a svým šarmem vládla mužům. Princezna Hanzovi učarovala a ten se 

v noci plížil skrze své vlastní stráže, jen aby s ní mohl zahalen tmou strávit letmou chvíli. Šintó 

s ním nepromluvila, pouze při něm stála a pak když to nejméně čekal, zmizela zas kdesi 

v temném lese. Hanzovi muži a obzvláště jeho nejvěrnější generál, Goku Šimazu, byl vůči 

Šintó a její družině nepředvídatelných barbarů nedůvěřivý. A dokonce při jedné potyčce na 

hranicích osady Goku udeřil v sebeobraně muže princezny Šintó a zabil ho. To Hanza, 

omámeného láskou vůči princezně divošce, silně pobouřilo a nechal Gokua vypráskat holí. 

Goku se však proti Hanzovi nezatvrdil, naopak odtušil, že Hanzo není při zdravém rozumu a 

začal být obezřetný.  

Jednoho dne Hanzo Hattori zničehonic zmizel. Jeho generálové se domnívali, že na za tím 

stojí les a začali plánovat odvetný útok, s úmyslem les podpálit. Goku však toto šílenství 

zavrhl s tím, že za to může Šintó a její muži. Na Hanzovu záchranu se vypravila družina, kterou 

vedl Goku a vytáhli na tábořiště barbarů. Zde je bez varování napadli Šintóiny válečníci, avšak 

všichni až na jednoho záhy padli. Jediný přeživší prozradil, že Šintó opravdu drží Hanza a že 

ho chce pojmout za muže. Družina konečně nalezla Hanza s Šintó v nečisté bažině. Naneštěstí 

však přišli pozdě a obřad byl již dokončen a svazek zpečetěn. Princezna však přítomnost 

Hanzových mužů vycítila a dala pokyn svým skrytým bojovníkům, aby zaútočili. Z temnoty 

lesa se vynořili krvežíznivý barbaři a započal zuřivý boj. Goku uprostřed vřavy postřehl, že 

jeho pán a Šintó zmizeli, prorazil tedy obklíčení a vběhl do bažin, zanechaje svých můžu. 

Posměšný jekot princezny ho provázel, jak se dral mokřady. Tu ji spatřil, jak drží Hanzovu 

bezvládnou hlavu v kalné vodě. Neváhal a ťal svým mečem, princezna s vyhřezlým hrdlem 

klesla ke dnu. Bitva na souši byla vítězná a barbaři byli zahnáni na útěk. Hanza se podařilo 

vzkřísit a ten pravil, že jeho mysl pod jejími temnými kouzly potemněla. Slíbila mu, že ho 

pojme za muže, že oltářem jim bude křišťálově čisté moře a svědky jim budou vznešené ryby 

koi. Avšak skutečností byla nečistá bažina a svědky vodní červy a potkani.  

 

 



 

 

 

Kapitola čtvrtá 

Poté co Goku Šimazu zachránil Hanza před smrtí z rukou proradné princezny Šintó, uznal 

Hanzo Hattori jeho zásluhy a odměnil ho tou nejpůvabnější ženou z řad Hanzova klanu, jeho 

sestřenicí Aiko Hattori. Krása Aiko byla pověstná, její nefritově zelené oči a úsměv jako letní 

déšť pomátly hlavu nejednomu muži. Svatba snad posvětil i Lesní duch, neboť rok a jeden 

den od jejich sňatku nezaútočil na osadu žádná divoká stvůra. Goku a Aiko spolu počali syna 

Jošinobu a dceru Sanjó. Avšak po nějaké době začalo Aiko trpět bolestmi a probděla nejednu 

noc. Její úpěnlivý pláč a naříkání se linuly osadou. Po čase přestala Aiko vycházet mezi lid, 

celé dny se skrývala ve svém příbytku. Její muž, Goku v zoufalství přiznal, že Aiko trpí 

malomocenstvím, její kdysi půvabnou tvář zničilo temné prokletí. Hanzo, který viděl, jak jeho 

přítel a jeho sestřenice trpí, se rozhodl, že udělá vše pro to, aby se našel nějaký lék pro 

zmučenou Aiko, avšak nikdo nevěděl jaký. I tu měla jedné obzvláště bolestné noci Aiko vidinu 

o rostlině, která roste jen v tom nejtemnějším koutě lesa, která by mohla zastavit smrtelnou 

chorobu. A tak vypravil Hanzo své nejlepší muže a společně s Gokuem se vydali na ono místo, 

kde nezavítalo slunce tisíc let; to místo bylo zváno Krysí rokle. Zde se družina utkala s démony 

ačike, zlověstnými bytostmi, které vzešly z těl mrtvých, kteří byli popraveni metodou sabuke, 

byly jim vyříznuty oční víčka a poté přibiti na kříž museli zírat do slunce. Ačike démoni 

nenávidí vetřelce, avšak ještě více nenávidí světlo. Hanzovi a Gokuovi muži nemohli měřit síly 

se zlověstnými bytostmi v absolutní temnotě, proto se rozhodli zažehnout louče a osvětlit 

celou Krysí rokli. Museli však dávat pozor, aby louče nepodpálili ani jediného živáčka, ani 

jediný strom, jinak by proti sobě poštvali Ducha lesa. Démoni ačike byli zahnáni a vprostřed 

rokle byl nalezen zázračný květ. Ten byl poté podán paní Aiko a zlé prokletí bylo zažehnáno. 

Jizvy však v obličeji kdysi tak půvabné ženy zůstaly. Její smutek se ještě prohloubil, avšak se ji 

nevzdal, neboť měl srdce čisté, a jeho láska k ní byla upřímná a nehynoucí.  

 

  



Kapitola pátá 

Nejproradnějším z lesních tvorů byl démon kappa, vodní muž, jenž uzavíral s pošetilými 

smrtelníky dohody a smlouvy, za něž hloupý lidé vždy hořce zaplatili. Také číhal v řekách, 

doufajíce, že někoho stáhne ke dnu a bude moci hodovat na jeho mase. Hanzo přísně zakázal 

komukoli z osady pod trestem bití holí jakýkoliv styk s tímto proradným démonem, avšak 

jeho nabídky byly příliš lákavé a jeho slova příliš chlácholila zoufalým smrtelníkům. I tu se 

k němu jednou pod pláštěm noci zavítal zchudlý hrnčíř Osaka, který byl tuze osamocený. I 

žádal po vodní bestii, aby mu dal ženu, kterou by mohl milovat a která by milovala jeho. 

Vodní muž dlouho přemýšlel a pak mu nabídl za ženu nejkrásnější ze svých katsune, 

půvabných ženských stvoření, která pobývala při dně řeky a která pěla v noci sladké písně. 

Jako proti službu musel však hrnčíř Osaka slíbit, že jakýkoliv potomek, kterého s vodní panou 

zplodí, připadne vodníkovi a taky to, že za tři roky a jeden den, se katsune navrátí zpátky do 

řeky. Hrnčíř Osaka nebyl hloupý, věděl, že démonovi úmysly nejsou čisté, ale samota ho 

natolik trápila, že pakt uzavřel.  

Všichni muži Osakovi záviděli onu půvabnou dívku, záhadnou krásku, která se najednou 

objevila po boku toho chudáka hrnčíře. Lid byl podezíravý, avšak nikdo nechtěl Osakovi jeho 

štěstí upřít. Časem zplodili Osaka a jeho vodní paní dva syny, oba však museli putovat 

k vodníkovi. Osakovi to však pramálo vadilo, oči měl jen pro svou půvabnou ženu. Čas však 

plynul rychle, tři zimy utekly a byl čas, aby hrnčíř dostál svému slibu. Ten se však tak 

zamiloval do své družky, že se ji nechtěl vzdát. Vodník tedy začal běsnit, že vztáhne ruku na 

jeho syny, avšak Osaku jeho potomci pramálo zajímali. Mezi lidmi se brzy rozkřiklo, že Osaka 

je nějak zapleten s vodní bestií a brzy se to doneslo až k samotnému Hanzovi. Ten si Osaku 

předvolal, aby podal vysvětlení. Zoufalý a láskou omámený hrnčíř padl před Hanzem na 

kolena a ve strachu zalhal. Vodník mu prý ukradl jeho syny, neboť na něj žárlil, že mu svedl 

nejpůvabnější z jeho vodních katsune a teď na ubohá nemluvňata chce vztáhnout ruku. 

Hanzo tedy rozhodl, že bestie musí být zabita. Goku a Hanzo vypravili v noci své muže a 

rozdělily se, aby našli démonovu skrýš co nejrychleji. Obě družiny se však museli probít přes 

hordu vodníkových přisluhovačů, avšak mezitím co Hanzo našel jednoho chlapce v péči 

ostatních katsune, Goku přišel pozdě. Vodní démon, vidouce Osakovu zradu a své pobité 

druhy, utrhnul druhému chlapci hlavičku a jeho ostatky pohodil k nohám Gokua, v ten 

moment se vodní pana v Osakově náruči proměnila v říční pěnu. Goku poté ve vzteku 

proradného démonu ubil. Když potom hrnčíř uviděl mrtvé tělo svého syna, uvědomil si svou 

hloupost a zaslepenost a v ten okamžik zemřel žalem. Hanzo, který neměl ženy, potom 

druhého chlapce adoptoval a pojmenoval ho Hidejoši. 



Kapitola šestá 

Dlouho žila osada v míru a pokoji, snad jako by jejich přítomnost požehnal samotný Duch lesa. Avšak 

přišli časem zprávy od Hanzových zvědů, že císařství lidí čelí ukrutné hrozbě nájezdníků z Vnějšího 

lesa, takových, s jakými bojoval Hanzo společně s šógunovým synem již mnoho let zpátky. Zuřivé 

hordy válečníků vždy bleskurychle prorazili hraniční opevnění a poté pronikali do vnitrozemí, plenili 

všechny vesnice a města, co jim přišly do cesty. Těch málo, co jejich nájezdy přežilo, podávalo 

svědectví o krvežíznivých bestiích, oděných do nezvyklých brnění a masek, které mučili a bez milosti 

popravovali kohokoliv, kdo jim přišel pod ruku. Často také nájezdníci pojídali maso a pili krev svých 

obětí. A poté, stejně rychle jako se objevily, zmizeli zas zpátky do Vnějšího lesa, za nimi znetvořená 

těla a vypálená pole. Střetu s těžkopádnou armádou se většinou vyhýbali, jediným cílem byl zjevně 

teror. I Hanza tyto zprávy velmi znepokojovali a když zjistil, že nedaleko od jejich osady se nachází 

stezka, kterou nájezdníci využívali k rychlým přesunům, rozhodl se na démonické oddíly zaútočit, aby 

snad jen na chvíli zastavil jejich postup, neboť stále soucítil s císařským lidem, i když ho odsoudil do 

vyhnanství. Do čela úderného oddílu se postavil Hanzo a vzal s sebou i svého syna Hidejošiho, ze 

kterého již vyrostl obávaný bojovník a skvělý důstojník. Goku a jeho muži se na Hanzův rozkaz drželi 

zpět jako rezervy. Celých sedm dní a sedm nocí útočili Hanzovy muži na nájezdníky, přepadali je 

v úzkých žlebech, kde neměli kam utéci, zaháněli je ze stezek do bažin, kde se pak utopili. Nájezdníci 

padali také do četných pastí, které byly po lese rozmístěny, potáceli se z léčky do léčky, z jednoho 

masakru do druhého. Nejvíce se v těchto bojích vyznamenal Hanzův syn Hidejoši, který se uměl být 

neslyšný jako stín a v boji rychlý a silný jako drak. Sedmý den odhalili Hanzovy ninjové, že se v řadách 

nájezdníků objevil obzvláště mocný démon, takový, ze kterého ostatní čerpali sílu. Jako mnohokrát 

předtím se vrhli Hanzovi válečníci na překvapené démony, nechávajíce za sebou pouze smrt. Hlavním 

cílem byl však onen ničemný démon. Hidejoši rychle pronikl srze nepřátelské řady, aby se s ním sám 

utkal. Boj to byl lítý a Hidejoši nakonec svého soka zabil, avšak ten se stihl zahryznout do jeho paže, 

kde zanechal odpornou, mokvající ránu, ze které se linula hustá, černá krev. Hidejoši zpočátku ránu 

skrýval, ale bolest byla natolik silná, že časem upadl do mdlob a k sobě přišel až zpátky v osadě.   

  



Kapitola sedmá 

Postup nájezdníků z Vnějšího lesa byl sice pozastaven, ale za cenu několika životů z řad Hanzových 

samurajů. Spousta z nich padlo v boji, někteří byli zajati a potom umučeni. Nejpozoruhodnějším 

případem byl však Hanzův syn Hidejoši. Nejdříve to vypadalo, že krvavé zranění, které utržil při boji 

s démonem, ho zabije, avšak po několika problouzněných nocích v horečkách přišel Hidejoši zpátky 

k síle, která se dokonce znásobila. Rána mu sice stále působila značné bolesti, avšak v zápalu boje byl 

najednou schopen hodit s plně oděným samurajem, jako by to byl pouhý kus dřeva. Nově nabytá síla 

ho udivovala, avšak Hanzovi působila značné starosti. Nechal proto poslat pro Jumi-Ono, poustevnici 

a vědmu, která žila ve Vnějším lese, v kmenu tisícileté Olše. Ta věštila Hidejošimu z čajových lístků 

skutečnost, že se mu v ruce usídlila část démona, kterého tehdy zabil při sedmidenních bojích proti 

nájezdníkům. Démon mu sice propůjčoval nadlidskou sílu, zároveň ho však naplňoval nenávistí a 

hněvem, který ho nakonec měl pohltit. Bylo proto nutné, aby se Hidejoši nechtěného ducha zbavil. 

Vědma poté předpověděla, že jediným způsobem, jak tak učinit, je vyhledat a zabít bratra mrtvého 

démona, ještě mocnějšího lesní stvůru Inoši, která přijala formu kance. Z vývaru z jeho zubů a očí by 

poté vědma připravila lék, který by parazita z Hidejošiho těla vypudil, avšak za velkého nebezpečí, že 

léčba bude hostiteli smrtelná. Hidejoši se však rozhodl riziko přijmout a vydal se s družinou svých 

věrných daleko na sever, na místo známé jako Godžiho hory.  Náročná cesta vedla skrze Černou 

soutěsku, kterou stráží spící kamenní obři ko-uki, poté podél Moriho bažin, kde zrádná země a obří 

bažinní červi připravili mnoho Hidejošiho můžu o život, až konečně se družina dostala ke Godžiho 

horám.  Zde se ve vyprahlých a mrtvých skaliscích Hidejoši a jeho lidé potýkali se vším zrádným a 

prohnilým, co mohli hory nabídnout. Mohutní kanci s temnou a šupinatou kůží, o kterých nikdo 

nevěděl, jestli ječí ze strachu nebo z bolesti. Nekonečné propasti, lemované po stranách tisíce úzkými 

a ostrými skalisky, vztyčenými k nebesům jako hrozba i jako volání o pomoc. Ani horským 

devítiocasým liškám, které pojímají tvaru zoufalých žen a poté svým domnělým zachráncům 

prohryznou hrdlo a krmí se na jejich krvi a očích, se samurajové nevyhnuli. V hladovém chřtánu hory 

postupně zmizeli skoro všichni nešťastníci, kteří se rozhodli Hidejošiho následovat, na cestě do 

temnoty proklínaje jeho jméno. Jenom on se nikdy neohlédl. Ochromen hněvem a touhou po 

pomstě. A poté se stalo neskutečné. Našli ho. Kance Inoši… Jen tak si podřimoval na obrovském 

rozpáleném balvanu. Napůl šílený Hidejoši, nevědíc, jestli blouzní, tasil dýku a zabodl ji netvorovy do 

břicha. Odporný prasečí skřek se rozlehl po krvavých horách. Kanec se vzedmul a ještě předtím, než si 

Hidejoši mohl uvědomit, co se děje, začal démon zběsile prchat směrem na západ. V ten moment se 

na vykrvené muže vrhli stovky horských kanců, kteří se nořili z děr mezi balvany, jako by to byly vosy. 

Hidejoši už nezaváhal, prorazil hejno prasat a s katanou v ruce a ohněm v očích se běžel za démonem 

Inoši. Jeho muži nemohli mu pomoct, a tak se stáhli, pryč z Godžiho hor, pryč z pekla. 



Kapitola osmá 

Hanzo zuřil, ale zároveň byl ochromen strachem. Nejdřív chtěl pro všechny přeživší z výpravy jeho syna 

Hidejošiho trest smrti, za to, že opustili svého velitele v boji. Poté se však dozvěděl, že démon Inoši byl 

spatřen kdesi na severu. Hanzo neváhal, dal dohromady všechny válečníky osady a dal jim příkaz 

shromáždit se večer u domu jistého Otoma Nodaika. Tento muž byl pravá ruka Hidejošiho a na výpravě ho 

měl chránit. Tohoto muže Hanzo nepozval mezi samuraje, kteří měli najít Inoši a Hidejošiho, místo toho ho 

však u jeho domu vyzval, aby odčinil své zklamání, očistil svou úctu a spáchal seppuku, rituální 

sebevraždu. Otomo byl nejprve zděšený, ale uvědomil si, že jestli tak neučiní, nechá ho Hanzo  popravit tak 

či onak. Vystoupil tedy před samuraje, vykonal prastarý rituál a rozpáral si břicho. Dlouho umíral Otomo 

před zraky všech, i pod přísným pohledem Hanza. Ten po Otomově smrti prohlásil, že jeho oběť měla 

přinést úspěch při lovu, načež štvanice započala. Zvířata prchala pryč z lesa drásaného ďábelským 

skřekotem kančího démona. Stromy se svíjeli v bolestech, když po jejich kořenech přešlo to odporné 

stvoření. Dýka, kterou kanci zabodl Hidejoši do břicha, činila totiž stvůře hrozné bolesti. Odporný démon, 

obklíčen a zraněn, nemohl dělat nic jiného než křičet, což přilákávalo stále bytostí, které prahly po jeho 

smrti. Hanzo a jeho samurajové si byli jisti rychlým vítězstvím a nalezením Hidejošiho, avšak z temnoty 

lesa se vyrojily zlověstné stíny a zastoupily jim cestu. Hanzo ihned poznal, s kým má tu čest. Krvežízniví 

nájezdníci. Ti, se kterými bojoval se šógunovým synem, ti, které lovili při sedmidenních bojích. A teď přišli, 

aby bránili jednoho z jejich řad. Démoni vycítili krev Inošiho a brali ji jako znamení, že se navrátil jejich 

velitel – démon, který proklel Hanzova syna a který s Inošim sdílel lůno. A tak se stal les svědkem dalšího 

krveprolití, jak naběhli samurajové do řad démonů a nemilosrdně je povraždili. Fanatičtí nájezdníci 

z Vnějšího lesa do posledního muže stáli proti přesile Hanzových mužů a bránili svého domnělého velitele 

až i poslední padl na krví zkropenou zem. Inoši, posilněn smrtí a zápalem boje nečekal zbaběle na svou 

smrt a vrhl se proti lidem a způsobil v jejich řadách paniku. Hanzo se k němu rychle dostal a po krátkém 

zápase vrazil kanci katanu do krku. Bylo dobojováno. Samurajové poté sestoupili do úkrytu stvůry, aby 

spatřili hrůzy, které Inoši dokázal napáchat. V hromadě kostí, kterou tam démon zanechal, našli Hanzovy 

muži Hidejošiho zbroj, meč a také ostatky, které na sobě měli stopu prokletí, kterým Hanzův syn trpěl. 

Bylo to tak. Hidejoši kančí stvůře podlehl. Hanzo již té noci nepromluvil. Nechal posbírat všechny ostatky 

svého syna s tím, že budou rituálně spáleny a bude jim vytyčena mohyla. A tak muži z Hidejošiho posádky 

vztyčili hranici třicet provazců vysokou, v jejich útrobách ostatky Hanzova syna. Oheň měl tu čest zapálit 

Goku, Hanzův nejlepší generál. A jak plameny polykaly Hidejošiho tělo, vynořilo se z lesa cosi nečistého, 

páchnoucího bažinou a smrtí. Hanzo ihned poznal ty bodavé oči, byla to princezna Šintó, znovuzrozená, 

bez duše a bez vykoupení. Čarodějnice loudivým krokem vystoupila přede všechny. Samurajové tasily 

katany a čekali na povel ji rozsekat na kusy. Hanzo je však zadržel se zrakem upřeným ke zlověstným 

hnátám a slizkým vlasům vodní zrůdy. A čarodějnice vypudila se shnilých rtů: „Ten, kdož sprovodí ze světa 

pána temnoty Gorateraka a smete jeho zrůdné legie z nebes i ze země, staniž se císařem všech lidí, neboť 

on rozbije naše okovy a vyvede nás ze tmy.“ Poté prorokyni pohltila ranní mlha. 



 

 

 

Kapitola devátá 

Ze dne na den se rozprchli nindžové do největších hlubin Vnějšího lesa, hledajíce přítomnost 

démonů, kterým na Hidejošiho pohřbu Hanzo přísahal pomstu. Z deseti se vrátili dva. Zbytek 

si buďto vzal Duch lesa, nebo padli do rukou démonům. Ti dva přeživší však přinesli plodné 

zprávy. Démoni se prý po celém Vnějším lese sbíhali do jednoho místa, k podivné skále, která 

má tvaru dračí lebky. Stvůry následují modlitbě, kterou pronáší tři tajemní muži, odění 

v černém.  

Hanzo ani chvíle neváhal a vypravil další výpravu hrdých samurajů. Udělal však nečekaný krok 

a velitelem ustanovil svou pravou ruku Gokua, sám se stáhl bokem a obklopil se malou, elitní 

jednotkou svých nejvěrnějších. Celou družinu vedli oni dva nindžové, Kišo a Otaka. A tak 

Hanzovi muži kráčeli lesem jako divoká voda, ničíce vše, co se jim připletlo do cesty. Již 

nebrali ohledy na přízeň Ducha lesa, úkol byl jasný jako dřík šípu. Useknout zrůdě hlavu, ještě 

než se stihne rozrůst. Po deseti dnech a deseti nocích dorazili k oné dračí skále a utábořili se 

v utajení opodál. Goku vyslal pod rouškou noci dvě skupiny bojovníků, každou pod vedením 

jednoho z nindžů, aby přepadli v tichosti hlídky. Chladné ostří zakusili zaskočení démoni, 

načež se rozžhnuly louče, na znamení útoku. Střed i křídla vedená Gokuem narazili do řad 

démonů s téměř nadlidskou silou, mezitím co se Hanzo snažil ve vřavě najít ony mystické 

muže. A tu je skrze svištící šípy a zmrzačená těla zahlédl. V samém týlu nepřátelským řad se 

maskované postavy oddávaly mystickému rituálu, vzývajíce cosi prastarého a zlého jazykem, 

který již měl být zapomenut. Hanzo běsnil a začal si sekat cestu skrze zděšené fanatiky, až už 

padli všichni jeho druzi a před ním ani za ním nebylo nikoho. Pouze ti tři zlověstní zaříkávači. 

Dva z nich se chopili svých holí, aby bránili třetího a nejmocnějšího z nich. Hanzo se vrhl do 

lítého boje až nezbylo z nich nic než potrhané róby, zpřelámané kosti a rozdrásané maso. A 

tak třetí z nich, aniž by přerušil své rouhačské modlitby, dotkl se Hanza o ochromil ho 

mocným kouzlem. Z vypětím posledních sil však Hanzo tasil zpoza zad dýku a vrazil ji 

démonovy do chřtánu. Ten zaúpěl a roztrhl se na tisíce kusů. Někteří také podali svědectví o 

tom, že v momentu zaříkávačovi smrti jím a Hanzem projel letmo zářivě rudý blesk.  

Jak bitva skončila, našel Goku svého pána mezi těly pobitých démonů a samurajů, 

polomrtvého a těžce zjizveného. Jeden měsíc trvalo, než se Hanzo navrátil z říše mrtvých. 

Jeho první slova byla: „Kde je starý císař, chci ho osvobodit.“ 

  



Kapitola desátá 

Ode dne, kdy Hanzo a jeho věrní samurajové porazili legii démonů při dračí skále, se hrozba 

nájezdů a krveprolití začala vytrácet. Zuřivost jejich útoků se ze dne na den rozplynula, 

z obávaných vrahů se stali dezorientovaní blázni, kteří se občas jako sebevražední jednotlivci 

vrhali do hradeb lidských kopí anebo jako lovná zvěř padali pod sprškami šípů. Hordy marodérů se 

postupně začali stahovat více a více do Vnějšího lesa, pryč od lidí. Tělu byla uťata hlava a to se teď 

bezvládně potácelo k zemi. Ale co bylo onou hlavou? Většina lidí přijala za skutečnost, že to onen 

zaříkávač, který zemřel Hanzovou rukou byl vládcem démonů. Někteří se s tímto však nespokojili. 

Jedním z nich byl Goku. Na rozdíl od jiných si totiž povšiml, že mystičtí zaříkávači byli při bitvě 

v transu, uprostřed nějakého rituálu. A oni je v něm přerušili. O co se ale snažili? A proč 

v zaříkávání pokračovali, i když kolem nich zuřila bitva. Tyto otázky nedávali generálovi spát. Proto 

si tedy jednou předvolal dva nindži – Kišo a Otaka, kteří tehdy pomáhali jednotkám lidí při bitvě U 

Dračí skály, aby zjistili, co byli oni tajemní knězi opravdu zač a proč se po jejich smrti celá armáda 

démonů rozpadla. Nindžové si vyžádali deset nejtišších, nejobratnějších mužů, načež zmizeli kdesi 

ve Vnějším lese. Mezitím se probudil Hanzo ze mdlob, čímž ohromil všechny léčitele, kteří měli za 

to, že se z tak vážných zranění nikdo nemůže zotavit a už pouze prováděli rituály, při kterých se 

modlily za vůdcovu duši, ať nalezne klid. Hanzo nejenže obstál v boji s téměř jasnou smrtí, také 

přišel velice záhy ke své původní síle. Jakmile se dozvěděl, že léčitelé mu už chystali pohřební 

rituály, nechal je rozzuřený Hanzo všechny popravit. Jeho muži ho mezitím oslavovali, jako 

zachránce a spasitele před démonickou hrozbou. Do osady jednoho sychravého rána přijeli 

poslové z císařství lidí a Hanzovi sdělili, že nový šógun si všiml jeho velkolepých činů, uznává jeho 

hrdinství a zve ho zpět do císařství lidí, kde mu budou navráceny všechny jeho původní statky. 

Muži tuto zprávu přijali s nadšením, že se znovu budou moci po tak dlouhé době navrátit do 

rodného kraje. Hanzo sice nevykazoval žádné nadšení z této skutečnosti, přesto však souhlasil 

s návratem zpět. Hned druhého rána zela osada prázdnotou, to jak Hanzovi věrní opustili své 

vyhnanství v lese.   

V císařství byli vítání jako hrdinové, lidé se k nim vrhali a dávali jim květiny, rýži a jiné dary. 

Daimjové jednotlivých provincií je zvali na své dvory, jen aby jim poděkovali za jejich činy. Těsně 

před domovskou provincií Hattori však Hanzo vydal rozkaz, aby průvod táhl směrem do hlavního 

města, prý aby se setkal s novým šógunem. V hlavním městě Kjóto byli oslavy vůbec 

nejpompéznější, šógun nechal na Hanzovu počest vystrojit velkou hostinu a pyšně ho očekával. 

Hanzo se však u jeho sídla ani nezastavil, mířil přímo do císařského paláce. Zde sám znesvětil 

pečeť Zakázaného sálu, kde na nefritovém trůně trpěl samotný císař, a stal se prvním člověkem za 

200 let, co do něj vstoupil. Když se pak navrátil, aby promluvil k lidu, třímal zakrvavenou katanu a 

v očích měl podivný žár. Před všemi pozvedl ruce, aby ukázal, že jsou od krve a pravil: „Starý císař 

je mrtev, poklekněte před svým novým vládcem a vykupitelem!“  



Kapitola jedenáctá 

Hanzův čin rozpoutal v hlavním městě chaos. Nový šógun byl zabit jedním ze svých generálů 

krátkou chvíli poté, co se rozšířili zprávy o tom, že Hanzo Hattori, přemožitel démonů, zavraždil 

císaře. Tento vrah a zrádce, muž jménem Ieajasu Ašikaga, se pak prohlásil za nového šóguna, 

načež vyjádřil svou loajalitu Hanzovi, samozvanému císaři. Císařská armáda se však začala vnitřně 

tříštit, někteří generálové, stále odmítaje smrt starého císaře, vytáhli proti Ašikagovi a Hanzovi. Ti 

neváhali a začali vraždit všechny, kteří jim nevyjádřili věrnost. Město se proměnilo v krvavou 

lázeň, jak samurajové bojovali v ulicích, ničili a plundrovali. Spousta Hanzových generálů se svou 

věrností běsnícímu a vraždícímu císaři zaváhalo a byli proto nemilosrdně zabiti. Goku Šimazu 

správně odhadl situaci, a ještě s dvěma generály a svými věrnými muži uprchl z hlavního města 

Kjóta pryč. Stále šokovaný a zmatený Goku při útěku obdržel zprávu on nindžů Kiša a Otaka, která 

popisovala výsledky jejich bádání o původu mystických zaklínačů a rozpadu armády démonů. 

Nindžové se z prastarých svitků v klášterech dozvěděli, že bytosti, které Hanzo porazil, byli 

prastaří démoni Araka-tesu, jejichž původ sahá až za okraj světa. Na ostrov byli poslány duchem 

pána temnot Gorateraka, aby mu znovu navrátili tělo, které bylo kdysi zničeno v závěru Velké 

bitvy v nebesích velebohem Amaterasu. Na ztělesnění takto mocné bytosti, samotného draka 

kage, bylo však potřeba obrovské množství síly, a tak Araka-tesu poslali na lid císařství teror 

v podobě nájezdníků, aby zemi znovu ovládl strach a zoufalství, ze kterých pak mohli pomocí 

nesvatých rituálů čerpat sílu potřebnou pro sestoupení jejich pána na Zem.  Po smrti Araka-tesu 

byli nájezdníci bez vedení, a proto se jejich síly zhroutili. Nyní se však podle svědectví nindžů 

démoni opět vrací z Vnějšího lesa směrem do císařství, jako kdyby je někdo znovu ovládl. Goku si 

uvědomoval vážnost situace, avšak ze strachu o své blízké vyrazil do svého rodinného sídla, kam 

také poslal svou ženu Aiko. Již po cestě cítil strašlivou úzkost a jedné noci se mu ve snu jeho žena 

zjevila a v slzách ho prosila, aby za ní nejezdil. To však Gokův spěch akorát posílilo. Když však 

konečně dorazil do svého sídla, čekala na něj pouze hrůza a smrt. Jeho rodná vesnice byla 

vypálena, ulice poseté zohavenými těly. Goku se se svými muži přesunul k hlavnímu sídlu, kde 

narazil na ozbrojené válečníky – démony a v jejich čele byl Hanzo. Goku v jejich očích spatřil 

krvežíznivost a zuřivost. S úzkostí svírající jeho útroby se jich zeptal, co se zde stalo a kde je jeho 

žena Aiko. Nedostalo se mu odpovědi. Se slzami v očích a zoufalstvím v hrdle Goku vykřikl: „Kde je 

Aiko, ty zrůdo?!“ Načež mu se samolibým úšklebkem Hanzo předhodil zkrvavený pytel a pravil: 

„Byla kdysi tak krásná Goku a já ji zabil. Prosila mě o rychlou smrt a já ji toho nedopřál.“ Gokua 

jako by zasáhlo naráz sto šípů. Padl na kolena a ochromen se nezmohl na víc než oněmělý pohled. 

Ten moment byl věčný a jeho bolest nekonečná. Poté však zaplály ohně hněvu, v Gokuovi se 

vzedmula síla, která by pohla horou a s řevem se vrhl na Hanza. V líté bitvě Goku, posílen hněvem 

a touho po pomstě, zranil šíleného císaře a ten byl nucen se před jeho zuřivostí stáhnout. Pět 

můžu potom muselo držet Gokua, aby nepronásledoval Hanza a jeho muže do temnoty noci.  



Kapitola dvanáctá 

Té osudné noci si Goku uvědomil, co se s Hanzem stalo. Viděl, jak mu zesinala pokožka, jak 

mu z očí zela smrt a temnota. Už to nebyl Hanzo. Jeho duši pokroutil démon. Té noci, kdy 

samurajové bojovali u Dračí skály, sestoupil pán temnot Gorateraku opravdu znovu na Zem. 

Démoni Araka-tesu svůj rituál v posledním okamžiku dokončili a jako tělo pro jejich 

nestvůrného vládce jim posloužil Hanzo, který se k nim příliš přiblížil. Ten blesk, který někteří 

spatřili, byl ve skutečnosti duch dračího poloboha, který sestoupil do Hanza. Gorateraku 

nemohl svého hostitele naprosto ovládnout, avšak Hanzova duše, která byla za ta léta 

pokroucena hněvem, smutkem a touhou po zadostiučinění, bylo náchylná k pokušení. Temný 

pán našel v Hanzově mysli vzpomínku, na setkání s čarodějnicí Šintó, která mu na pohřbu 

jeho syna Hidejošiho naznačila, že by mohl být novým císařem a rozhodl se této slabiny 

využít. Gorateraku proto k Hanzovi, který byl v těžce raněn a omráčen, promlouval a vydával 

se za pomocníka bohů Ši-ko, který byl seslán z nebes, aby pomohl Hanzovi na trůn, který si 

právoplatně zasloužil. Namluvil mu, že Hanzo úspěšně zabil Gorateraka, jeho samého, a nyní 

se podle čarodějčina proroctví má stát císařem. Bohové od něj však prý vyžadují, aby prokázal 

svou vůli a starého císaře zabil. Když se tak Goraterakův plán podařil, nemohl mu již bránit 

starý císař Oda Nobunaga, jehož mystické síly drželi nekalé stvůry od toho, aby zaplavili celý 

ostrov a ukončili věk lidí. A poté temná pán počal svolávat démony z celého světa, aby mohli 

sloužit v jeho nové říši.  

To, že Hanza zevnitř ovládá duch temného pána však nemohl nikdo vědět, ani Goku. Co však 

viděl bylo to, že z Hanza se stal tyran a šílenec, který musí být zastaven. A tak se mu v hlavě 

zrodil plán. Poslal spoustu poslů, aby varovali všechny daimjó – správce provincií, že se nesmí 

přidat k Hanzovým silám, neboť je to vrah a zrádce, který má démony na své straně. Někteří 

daimjó se i se svými vojáky ke Gokuovi přidali, jiní však podlehli vábení Hanza, který jim 

nasliboval moc, sílu a půdu. Každý, kdo se takto přidal k novému řádu, byl vskutku obdařen 

démonickými silami, avšak jeho duše a vůle propadla Goraterakovi. Goku a jeho spojenci se 

mezitím začali připravovat na rozhodující bitvu. Jako místo posledního odboje si vybrali 

opevnění Tanšingen. Zároveň se snažili udělat všechno proto, aby jejich odpor vypadal zvenčí 

co nejvíc neorganizovaně, chaoticky a slabě. To vše proto, aby Hanzo Gokua a jeho spojence 

co nejvíce podcenil a přitáhl pouze s malou armádou.  A vskutku. Nový císař se silou pouhých 

dvaceti tisíc vojáků přitáhl ke hradu Tanšingen s tím, že je to jenom zoufalá rebelie. I tak však 

čelili obránci přesile. Jako první přistoupili démoni k hradbám s křížem, na kterém byl přibit 

nindža Kišo, který hrdinně sloužil Hanzovi a Gokuovi při bitvě u Dračí skály. Nepřítel ho chytil, 

když špehoval kolem jejich tábora. Kišo dostal od Hanza za úkol, aby obránce naléhavě prosil, 



ať se vzdají, jinak ho čekala smrt. Nindža vzhlédl ke svým bratrům a rychle zvolal: 

„Nevzdávejte se hrdinové lidí, bojujte!“ Načež ho probodali meče a kopí démonů. Ještě té 

noci začal šílený císař a jeho armáda útočit na zdi hradu.  Záhy však přišli na to, že opevnění je 

vskutku dobře bráněno a jeho obránci připraveni buďto zvítězit nebo zemřít. Démoni se tedy 

uchýlili k obléhacím zbraním. Až se nakonec v západní zdi podařilo prorazit díru, kterou se 

dovnitř zuřiví útočníci nahrnuli. Pevnost rychle začali požírat plameny z ohnivých šípů a 

v chaosu, který vytvořil dým a řinčení mečů padali k zemi bojovníci na obou stranách. A 

uprostřed toho všeho se utkali Hanzo a Goku. Ti, kdož ten souboj viděli, mluvili poté o tom, 

že země se pod nimi třásla a jiskry ozařovali oblohu a jejich svědectví je pravdivé. Když pak 

ráno usedl všechen ten prach, odhalil vítěze bitvy – hrdinné samuraje v čele s Gokuem. Toho 

našli jeho spolubojovníci vyčerpaného a zraněného vedle mrtvého těla jeho bývalého přítele 

a velitele. Hanzo v boji zemřel a s ním i Gorateraku, pán temnot. Tehdy se naposledy objevila 

čarodějnice Šintó a pravila: „Pohleď lide, toto je Goku Šimazu, váš nový císař. To on sprovodil 

ze světa pána temnot Gorateraka, který ovládl Hanza Hattori, to on rozbil vaše okovy a vyvedl 

vás ze tmy. Nezvrhujte proto Hanza, neboť to nebyl on, kdo na tuto zemi vypustil mor a 

zhoubu, to pán všeho zla tahal za nitky.“ A tak byl Hanzo Hattori očištěn a Císařství lidí bylo 

zachráněno. 


