Írta
Kleinhans Péter (Konyak)
NIOH
(Szövegkönyv)
A Távol‐keleten fekszik Zipangu, ahol arany paloták és csillogó ékszerek borítják a földet.
Kublai Khan, a mongol birodalom uralkodója, nagy hadsereget küldött oda, de Zipangu
harcosai "csodálatos köveket" használtak, hogy erős védelmet nyújtson nekik.
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"Marco Polo utazásai" 6. fejezet, 174‐175
INTRO:
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Amrita.
Néhányan csodálatos kőnek nevezik, a Bölcsek kövét… Anglia királynője továbbra is harcban
áll ‐‐‐ Spanyolországgal ‐ az ország, ahol a nap soha nem nyugszik le ‐‐‐ az egész világ
irányítására.
Erői minden csatával gyengülnek, a királyné és bennfentesei a jövendölés és az alkímia felé
fordul. Felbéreltek olyan kalózokat, mint mi, hogy megtaláljuk az Amritát.
Ezzel a hatalommal sikerült legyőzni a legyőzhetetlen hitt spanyol Armadát. De most úgy
tűnik, titokban szeretnék tartani a módszereiket.
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(A London Tornya börtönben találjuk főhősünket, Williamet, akihez berepül Saoirse, egy őrző
lélek. )
A halál eljön érted.
William: …Úgy tűnik a halál nem hagy fel az üldözésemmel.
(William kijut a cellából, majd egy ajtó mögül kihallgat egy beszélgetést.)
Csak korlátozott mennyiségű Amritát tudunk ebből az országból szerezni, Kelley.
Valóban. A kalózok megszolgálták a céljukat. A japán vezető halála ösztönözni fog egy
háborút és csodálatos lehetőséget nyit még több Amrita beszerzésére.
Miután a holnapi dolgok megtörténnek, kapunk egy iránytűt, ami elvezet minket az
Amritához.
Elég Amritával leigázhatnánk Spanyolországot. Talán még a világot is. A nap, amikor Anglia
uralkodik, nagyon közel van. De szeretett királynőnk nem gondol másként az Amritára, mint
arany vagy drágakő.
Meg kell találnunk őket mielőtt a nemzetünk riválisai tennék. Edward Kelley, menj el
Japánba. Úgy tűnik, előnyünk van a világgal szemben, hogy a háborúkat életben tartsuk.
Nem tudjuk megszerezni az Amritát, ha nem folyik a vér.
(William feljut egészen a torony tetejére ahol megtámadja Derrick a Hóhér. William legyőzi,
majd megjelenik Edward Kelley.)
Kelley: Ah, te vagy az. A ember, az Őrző Lélekkel.
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William: Ha meghalok, a kövek titka is velem hal.
Kelley: Hadd mutassam meg, mire képesek ezek a kövek. Íme.
(Átváltozik a halott őr)
Itt az idő a hóhérkodáshoz.
(William harcol vele, elég lehetetlen egy küzdelem, mikor megkapjuk az E plusz jobb klikk
kombót.…)
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Oooh. Szép munka. Nagyszerű!
(Összecsapunk, majd elrabolja Saoirset …)
Tehát ez a szellem fog elvezetni az arany királysághoz…
(Eltűnik, majd az őrök belelőnek a vízbe minket…)
A halál csak egy belépő az életbe.
(William elhajózik Japán felé…)
Az utazás nem volt kellemes. Két év alatt elsüllyedt a Gelof (Hit), A Trouw (Lojalitás), míg a
Hoope (Remény) nyom nélkül eltűnt. A jó hírek az Blijde Boodschap (Evangélium)‐ról csak
hazugságok voltak… Csak a (Szerelem) maradt.
Ironikus csavar volt a Távol‐Keleti szerelem. Nem volt más csak szörnyek és halál.
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(Majd választunk magunknak harci stílust és végigvisszük a gyakorlópályát)
Isle of Demons (Démonok szigete)
1600 USUKI….
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William átverekszi magát a falun, majd feljut a hajóra, megjelenik Onryoki démon, William
legyőzi. Vége a küldetésnek, jövünk kifelé a hajóról, megjelenik Hanzo Hattori..
Wiliam: Ki vagy te?
Hanzo: Egy idegen. Az ONIval bánó képességed lenyűgöző volt.
Wiliam: Mint a te angol nyelvtudásod.
Hanzo: A nevem Hanzo Hattori. És te ki vagy…?
Wiliam: Szólíts csak Williamnek… Itt vagyok, mert üldözök valakit.
Hanzo: Talán ellenség? Egy idegen földön való vadászat nem lesz könnyű. Ha kölcsönadsz
nekem az erődből az Oni harchoz, segíteni fogok cserébe.
(William bólint)
Hát akkor… (benyúl a kabátja alá, kivesz egy macskát, Ő Nekomata)… a Hajnal fogyóban.
Jöjj.
„Most, hogy a Hűbérúr, Toyotomi Hideyoshi halott, két erőteljes szamuráj harcol a sikerért.
Az egyik közülük Ishida Mitsunari, akit Hideyoshi választott az örökösének. A másik az én
uram, Lord Tokugawa Ieyasu. Lord Ieyasu küldött ide Kyushu‐ba, hogy vezessem a nyugati
háborúk hadjáratát, mivel közük van a szörnyekhez, amelyek nemrég megjelentek a
kikötőnél. William, a pengékkel való jártasságod nagy segítség lenne.
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És gyanítom, hogy minden démon, amelyet megölsz, egy lépéssel közelebb visz a
lelőhelyhez. Kezdésnek látogass el Lord Bizheni Kanbei‐hoz, Lord Ieyasu szövetségeséhez.”
A térképen már választhatunk a fő és mellékküldetések között, meg a Dojoban lehet pl
kovácsolni is.
Deep in the Shadows (Mélyen az árnyékokban)
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Küldetés:
Kuroda Kanbei: Üdvözöllek, Hanzo. Jó látni téged és a barátodat. Sir Wiilliam, igaz? Azt
mondják jó képességed van a szörnyek ellen. Ezekkel a képességeket szem előtt tartva kérnék
tőled egy szívességet.
A fiam, Nagamasa, elment, hogy legyőzze a banditavezéreket, de még nem hallottam felőle.
Én magam is a segítségére siettem, de a testem már nem az, ami egyszer volt. Elmennél és
segítenél a fiamnak?
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(Beugrunk a barlangokba, majd csatlakozik hozzánk Nekomata….)
William: Egy macska... Hanzo útjai valóban érdekesek.
Nekomata: Ismerem a Nagamasa nevű Őrző Szellemet.
William: Hmm.. Még a macskák is beszélnek ezen a földön.
Nekomata: Engedd meg, hogy megosszam veled.
(majd megmutat egy emléket)
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Nigimaták vagyunk, Őrző Szellemek, az emberi hit fényéből születtünk. Az Aratamák, a
démonok, az emberi haragból és azt szülő sötétségből születnek. Az élők világa a fény és a
sötétség finom egyensúlya felett fekszik. Hosszú évek harcai táplálják a gonosz erőit, és most
a Yokaik már a Földön portyáznak.
(emlék vége)
Nekomata: Meg kell köszönnöd, hogy megengedtem neked, hogy a te földi nyelveden
szóltam hozzád.
1600 Májusa, NAKATSU, Buzen tartomány.

A pálya végén William találkozik miss vámpírhölggyel, Hino‐enma‐val. Legyőzi….
„Több kell. Hozz még több embert hozzám.”
Majd odalép a földön ülő emberhez:
Köszönöm neked, valóban! Mindig is magabiztos voltam a lándzsás munkámban, de ez az
első alkalom, amikor egy yokai‐val találkoztam. (yokai egy démonszellem japánban)
(lejattolunk vele, majd az ökör alakú őrzője emlékét látjuk)
A háború évei megsemmisítették a hazámat, és megfertőzte egy yokai.
Most az ország két részre oszlott, és a csaták az Ishida és Tokugawa klánok között zajlanak.
A Föld és népének kedvéért, le kel győznünk az utolsót.
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(Majd William visszakerül a Dojoba, ahol piálnak a szamurájok)
Igyá! Igyá! Igyá egész éjjel!
A fenébe Ishida‐val és a terveivel! Kiiktatta apámat! Elmegyek Ieyasu mesterhez és
megfizetek neki!
Kuroda: Nagamasa! Nyugodj meg. Küldetésünk van.
(William lát egy sárkányt az öreg körül)
William: Nincs időm erre.
Higgadj le. Minden rendben van.
(William kimegy az ajtón… odabent pohárköszöntőt mondanak)
Hanzo: Lord Kanbei, gyanítom, hogy tudta, hogy egy yokai állt a háttérben.
(William meglát egy nyuszit, ami odafut egy hölgyhöz)
Okatsu: Egy arany hajú szamuráj? Ritkább látvány, mint egy yokai.
Tájékoztasd Hanzo mestert, hogy furcsa dolgok vannak a Bizeni Taechibanában.
William: Ki vagy te?
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… Nem szeretem a részeg szamurájok társaságát.
Hé! Én nem vagyok szamuráj!
Szóval csak inni jöttél. Még rosszabb.
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Küldetés vége (Kuroda Kanbei):
Sir William, nem tudok eléggé megköszönni, hogy megmentetted Nagamasa‐t. Nagyon hálás
vagyok.
Mi, és a honfitársaim rendelkezünk bizonyos ismeretekkel az idegen nevekkel kapcsolatban,
attól tartok, a tiéd nem igazán találjuk. Lehet, hogy mostantól „Anjinnak” kéne hívnod
magad. Japánban ez "kormányost" jelent, amely része egy tengerésznek.
Biztos vagyok benne, hogy ezen a földön könnyebben megértik.
The Spirit Stone Slumbers (A Szendergés Lélekköve)

Küldetés: A Tachibana család vezetője, Lord Munedhige, eltűnt, mióta harcolt a szörnyekkel.
Ha segíteni tudunk neki, az előnyös lenne számunkra. Okatsu már szervezett egy találkozót a
feleségével, Ginchiyo‐val. William, menjünk el azonnal Tachibana kastélyába.
‐ Hattori Hanzo
(Találkozunk Ginchiyo‐val, ülve beszélgetünk)
Ginchiyo: Üdvözöllek Hanzo Mester. Engedd meg, hogy a lényegre térjek. Oni
megakadályozza a férjem, Lord Muneshige, visszatérjen Bazaifu‐ból. Vajon legyőzték? Vagy
egyszerűen beleszaladt Lady Yachiko szeretője karjaiba? Hol lehet?
William megnézi magának Okatsut, majd bekerülünk a pályára.
1600 Májusa, Bazaifu
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Átérünk a nagy faajtón, megszólal egy hang: Fordulj vissza, ha élni akarsz.
(Csapjuk le Nue kutyust)
Hang: Megszabadultál a bizalmasomtól?
(Az ajtó mögött beszélhetünk Fukuval, a kalapos hölggyel)
Sosem hittem volna, hogy egy idegen megtámadja a bizalmasomat! A nevem Fuku. Onmyo
mágus vagyok. Megvédem ezt a területet. Örvendek. A teremtmény a bizalmasom. Korábban
már összetűzésbe keveredtél vele. Még mindig feldúltnak tűnik, de lehet, hogy elfojtja
haragját.
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(Majd tanít nekünk Gesztúrákat, mutassunk neki egyet „G” pl hajoljunk meg, majd átenged,
leliftezünk. Előbb utóbb egy lámpással aktiváljuk az ajtókat, megtaláljuk a hercegnőt, már
páncélban)
Messzire jutott, sir Anjin. De most el kell kísérnem téged, mivel ez Tachibana problémája.
Nem foglak visszatartani. Nálam van a híres kard, Raikiri, a Fény‐Vágó, és tudom, hogyan kell
használni.
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(Williammal tart Ginchiyo, átmennek az ajtón);
Milyen különös trükk volt.

Nekomata: Eljött erre a helyre, abszolút nem törődve a saját biztonságával…
Ez a hercegnő meglehetősen aggódik az uráért.
Ginchiyo: Mit vigyorogsz itt? Menjünk!
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(Belépünek az ajtón, mozi: William meglátja a földön a csávót, de az nem az akinek gondolja,
nem más mint Edward Kelley, aki elrabolta az Őrző Szellemünket.)
Férfi: Ginchiyo? Köszönöm istenem.
(Felsegítjük, Ginchiyo ekkor ránk támad…
William: Cseszd meg!
Hé! Mi a fenét csinálsz?
Ginchiyo: Ki vagy te?
Csávó: (nevet) Heh, heh. Még akkor is, ha gyűlölitek egymást, míg a halál el nem választ.
(majd átváltozik Edward Kelley‐é)
William: Megtaláltalak.
(Ginchiyo észreveszi az igazi urát a földön fekve (Tachibana), odafut hozzá.)
Edward: Nocsak, nocsak. Soha nem gondoltam arra, hogy követsz egészen ezekig az
istenverte szigetekig.
William: Add vissza amit elvettél tőlem! Most!
Edward: Sajnálom. A szellemed már a gyűjteményem része.
(William harcol vele, győzelem után vége a küldetésnek)
Edward: Ez a szellem vezetett az Amritához. (Láthatjuk Saorsiet, egy üvegbe zárva)
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(begyűjtet vele valami fényes izéket)
Hm. Úgy gondolom, ideje lelépni.
(William felvesz a földről egy tollat, amitől egy emlék tör rá.)
Az élet és a halál egy körforgás.
Ginchiyo: Az Őrző Szellem fontosnak tűnik számodra. (majd átadja a kardját). Fogd ezt a
kardot, Raikiri‐t. Azt akarja, hogy a tied legyen.
(Majd Williembe száll az őrzője, emlék)
Miután Lord Muneshige a tengerentúlra vezette hadseregét, Hideyoshi Úr eljött hozzám. Ha
elutasítottam volna, az öngyilkosságot jelentene… És ez történt volna Lord Muneshige‐vel
és Tachibana embereivel… elvesztettem egy gyermeket, nem élt sokáig. De… nagy örömmel
tölt el, hogy Lord Muneshige szolgálatában állhatok.
(Emlék véget ér.)
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Küldetés vége
Tachibana Muneshige:
Hanzo Mester, nem tudom eléggé megköszönni a segítségedet, de sajnos nem tudok segíteni
Lord Ieyasunak‐nak. Előbb venném a saját életemet, minthogy hátat fordítsak neki, még
mindig tartozom Lord Hideyoshi‐nak.
Nos … Sir Anjin, igaz? A penge képességed nagyszerű. Hadd mutassam be a gazdámnak, a
legfinomabb taktikusnak, akivel találkozni fogsz.
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(Majd Williemék tovább hajókáznak a térképen)
Hanzo mesél…
William, Lord Kanbei szerzett nekünk személyzetet. Osaka‐ba kell mennem, hogy
tájékoztassam Lord Ieyasu‐t, Ishida legújabb akcióiról. Induljunk el azonnal Liefde‐be. Lord
Nagamasa elkísér majd minket a Mohri felé vezető úton.
(Majd ránk támad Umi‐Buzi, a mélytengeri szörny, elmenekülünk)
Az volt Umi‐Bozu… Esélytelen a legyőzése. Az eljutás Liefde‐be így lehetetlen. El kell jutnunk
Aki kikötőjébe. Lord Nagamasa nem látja, hogy Hiraoka Yorikatsu a háború felé tart. Kérlek,
menj és segíts a Mohri klánnak. Sok mindent nem tehetünk, amíg a hajót meg nem javítjuk.
(Sétálunk fel a lépcsőn, jön szembe kalapos csávó, valami oroszlán‐sárkány Őrzővel, William
visszafordul utána, jól megnézi magának)
Hanzo: Ez Ishida legfőbb tábornoka, Shima Sakon. Ő az a valaki, akit nem szeretnék
ellenségemnek. Mégis úgy vélem, hogy Shima tábornok sem lesz képes meggyőzni a Mohri
klánt.
Küldetés: The Silver Mine Writhes (Ezüstbánya gyötrelem)
Kikkawa Hiroie: Örülök, hogy eljöttél. Kikkawa Hiroie vagyok, Izumo tartomány ura.
Sajnálom, hogy a Mohri klán vezetője nem lehet itt, de én hallani fogom, mit mondasz ezen a
helyen.
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(A bányákban William legyőzi azt a hernyó szerű izét… Mr Great Centipede‐t)
Nekomata: Jól ismert, hogy a yokai megszállja az idegent, de még soha nem láttam ilyet.
Küldetés vége:
Kikkawa Hiroie: Köszönjük, hogy figyelmet fordítottál az Iwami‐i üzletre. Most már képesek
leszünk folytatni a bányászatot.
Nagyon örülnék neki, ha nem mondanád el senkinek, amit ott láttál. Biztosíthatlak, hogy a
Mohri klán tisztelni fogja Hanzo Mester kérését mindaddig, amíg az továbbra is előnyös
számunkra. Ha további segítséget szeretnél a Mohri klántól, javaslom, hogy látogasd meg
Kobayakawa Hideaki‐t.
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Küldetés: The Ocean roars again(Az Óceán ismét morajlik)
Kobayakawa Hideaki: A szellemek, akik kísértetik Itsukushima‐t, a legénységnek halottjai
lehetnek. Mi Kobayakawa‐k, lehet hogy a tenger mesterei vagyunk, de a szakértelmünk nem
terjed ki a természetfelettire. Ha el tudod űzni ezt a félelmetes szellemet, Sir Anjin, örömmel
találkozok a Murakami‐kal. Ők meg tudják javítani a külföldi hajót. Még azt is fontolgatom,
hogy segítek Lord Ieyasu‐nak a fáradozásodért.
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(1600 Május, Itsukushima szigete, Aki tartomány.
(Az imahelynél Fuku ad pár tárgyat.)
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Fuku: Köszönjük, hogy eljöttél. Lord Hideaki szolgája tájékoztatott a részletekről. Úgy tűnik, a
szóban forgó yokai ezt a területet használja bázisként. Sir Anjin, kérlek, vidd ezt magaddal.
Kovakő és Tűz amulett.
(Nekomata véleménye a helyről:)
Nem tudom elhinni, hogy hagyják, hogy az isteneknek szentelt hely így darabokra hulljon.
Nincs hiány bolondokból ebben a világban.
(William megküzd Umi‐Buzival.. lecsapjuk (Küldetés teljesítve, majd videó)
Hárman beszélgetnek Sawayama kastélyában, Ishida, Otani, és Shima Sakon.
Sakon: Lord Ieyasu tervei, hogy lerohanja a nyugati tartományokat elég jól haladnak.
Messzire ment, hogy egy idegent küldjön a Mohri Klánba. Hogyan boldogul Owari keleten,
Lord Otani Gyobu?
Otani (kendős): Shinshu Sanada klánja csatlakozik a mi oldalunkhoz. De a Kelet továbbra is
Ieyasu Tokugawa erődítménye. Sok hadúr tett neki ígéretet.
Sakon: Lord Ishida Mitsunari igazán hiányolja a támogatást.
Otani: Ez enyhe kifejezés. Hogyan tudnak a földön így gyűlölni az emberek?
Ishida: Akkor hadd tanítsam meg az ostoba haduraknak az igazság jelentését. (Feláll,
kimegy…)
Sakon: Még több szavak. Remélem, hogy ez az "igazságosság" nem még több ellenséget
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vonz.
(Otani felé fordul) Nem tudom legyőzni Ieyasu‐t normális módon. Segítesz nekem, Lord
Otani?
Otani (bólint): A Fekete Művészet életben tartja ezt a testet. Még ha vissza is térnék az igaz
útra, a menny sohasem fogadna be.
(Nyílik az ajtó, belép Edward…)
Ez az ember talált egy lélekkövet elrejtve Dazaifu‐ban. Most nekünk kínálja fel, ellenfelünk
ellen.
Sakon: Azt mondod, hogy szükségünk van a külföldire?
(Edward előveszi Saoirse őrző szellemet és vigyorog)
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Küldetés vége:
A Kobayakawa‐k mindig megtartják ígéreteiket, ezért megkértem Murakamit, hogy javítsa
meg a hajódat. Örömömre szolgál, hogy elmondhatom Lord Ieyasunak, hogy számíthat a
segítségünkre. Nos, minden valószínűség szerint. Végül is a Mohri klán elég nagy. Időbe
telhet az együttműködés megteremtése.
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Küldetés: Spider Nest Castle (Pókfészek Kastély)
(Áthajózunk Kinki Régióba, Hajókázás közben Hanzo mesél)
Ishida nyugati kampánya jól halad, de Kikkawa és Kobayakawa győzelmet arattak felette, mi
mégis segítséget nyújtunk. Ez egy csodálatos város, William. Alig várom, hogy megmutassam
neked. És a Kyoto, a császári rezidencia is közel van. Végül, találkozhatsz a lordommal,
Ieyasu‐val, Osaka‐ban.
(Videó)
Ieyasu: Álljatok fel.
Torii: (Papagájos öreg) Igaz, hogy láttál egy Yokai‐t, és még meg is ölted? De természetesen,
ahogy a mondás tartja „a mester soha nem beszél rendkívüli dolgokról, ha ténylegesen
elérheti őket„. Őszintén elvárod tőlem, hogy higgyem, hogy láttál egy Yokai‐t?
William: Egyáltalán nincs hatalma. Hanzo, komolyan követni akarod ezt az apró kis
seggdugaszt?
Torii: Mit mondott?
Hanzo: Lord Torii, William azt mondja, hogy az az ember ott, Lord Ieyasu képmása.
Torii: Valahogy azt hiszem, sokkal többet mondott! És Hanzo, nem mondtad el neki, hogy
Ieyasu úrból kettő van?
(William nevet)
Mit nevetsz?!
Hanzo: Nyugodj má meg, Lord Torii.
Li Neomasa: Ismerjük Hanzo Mestert, és ezt az embert ajánljuk. Nem tudjuk ilyen könnyen
elküldeni. Ha megfelel, adhatok egy ötletet?
(Videó vége)
Küldetés indul…
Li Neomasa: Pletykálnak sok furcsa lényről, akik megtámadják a Shigisan‐i utazókat. Ha
valóban yokai‐k, Anjin mester jelenléte nagyon megnyugtató lenne.
Lord Torii, személyesen fogom eldönteni, hogy Anjin mester méltó‐e a bizalmunkra.
Mit mondasz, Anjin Mester? Segítesz?

8

(Pálya betölt…)
1600 Shigisan kastélya…
(a végén csapjuk le a pók‐kisasszonyt, majd megjelenik egy férfi (Danjo)

Te
am

William: Ki vagy te?
Nocsak, nocsak! Te is „látod” őket, nemigaz, idegen?
Ezt a teáskannát „Hiragumo” nak hívják – a simapók. Had készítsek egy teát.
(Megrázza a teáját és bekerülünk a házába. William beleiszik a zöld löttybe, majd kiköpi)
Nem ízlik a tea? Nem számít. Érdekes ember vagy. Miért nem készíted el te magad, otthon a
teázómban?
(Megérintjük a csingilingit, emlék)
„Nobunaga azt mondta, hogy három halálos bűnt követtek el: megölték az uramat, megölték
a shogunát és felgyújtották az óriási Buddhát.
Azt hitted, hogy ilyen egyszerűn láthatsz, mint én? Ha‐ha!
(Visszatérünk a házába…)
Hívj Danjo‐nak, ha úgy tetszik.

sít
ók

Küldetés értékelés:
Torii: Ha Naomasa Mester elismer téged, akkor én is. Lord Ieyasu elhagyta Edót, hogy
elpusztítsa Uesugit. Épp most érkezik Kiotóba. Azt javaslom, menj és csatlakozz hozzá.
Hanzo, bocsáss meg nekem, hogy nem kísérlek el Sir Anjinnal: a szívem egyszerűen nem
bírná. Mint mondják, az okos elkerülni a veszélyt.
(Innentől a Dojoból elérhető a Rejtett Teaház)

Küldetés: Falling Snow (Hóesés)

HU
No

Hattori Hanzo: Milyen furcsa, hogy esik a hó Júniusban. Tennünk kell valamit, mielőtt a
főváros teljesen lefagy.
A Honnoji‐templomból érkezik a hideg. A pletykák szerint minden éjjel egy nő sírása
visszhangzik az épületből. Kivizsgálnád, William?
1600 Júniusa, Honnoji Temploma, Yamashiro tartomány

Eljutunk a jégkirálynőig:
Nem sok látogatóm volt. Unatkoztam Jöjj!
(Na, csapjuk le szöszkeségét, Yuki Onna‐t)
Minden lángokban, szöszi kiolvad…
‐Köszönöm. Most megyek, újra az urammal lehetek.
(Bejátszás:
‐ Elárultak minket... Lord Nobunaga álma az ország egyesítéséről eltűnt a lángokban. A kígyó
ember magával hozta a mágiát... De hallottam a világ kiáltását. Az én kívánságom, hogy
örökké együtt legyek vele.‐
(Jövünk kifelé, előttünk áll pápaszemes Tenkai, meg Fuku.)
Tenkai: A nevem Tenkai. Hallottam rólad Fuku‐tól, Sir Anjin. Az ember, aki Kelley‐nek hívja
magát, elhagyta a Hiei‐hegyet, amely Kiotó északkeleti részén fekszik. Hadd legyek az
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idegenvezetőd.
(elmennek, látunk körülöttük valami repkedő izéket)
William: Úgy tűnik van valamiféle… történelem ezen a helyen.
hang: (Van olyan dolog, amit nem tudok elmondani, de ne aggódj. )
(William bólint, és utánuk megy)

Te
am

Küldetés vége:
Hattori Hanzo: Még soha nem örültem ennyire a napfénynek. Kyoto hamarosan felszabadul
a fagy fogsága alól, hála neked.
Még mindig nehezen tudom elhinni, hogy a Yuki‐Onna valójában Lady No, Lord Nobunaga
felesége... Soha nincs egy unalmas pillanat sem, igaz?
Tenkai mester, Lord Ieyasu közeli barátja. Meg kell fogadnunk a tanácsát és a Hiei‐hegy felé
kell mennünk…
Küldetés: The Demon of Mount Hiei (A Hiei‐hegy démonja)
Tenkai: A Hiei‐Hegy északkeletre fekszik Kyoto‐tól. Sok éven keresztül távol tartotta a
gonoszt a fővárostól. Most ez a varázslatos akadály, Edward Kelley által ültetett tüskéknek
köszönhetően összeomlik. Most azonnal indulnunk kell.

sít
ók

1600 Júniusa, Hiei Hegység, Yamashiro tartomány

(kicsit haladva, megszólal Nekomata)
Ki ásna egy barlangot egy templom alá… A hit hihetetlen dolgokra kényszeríti az embereket
legyen az jó vagy rossz. Talán ettől a hatalomtól félt Nobunaga.

HU
No

(Eljutunk a nagy faajtóig, belépünk, már odabent van Edward Kelley.
Egy bazi nagy Amrita tömbből szívja ki a cuccost Saorsie segítségével)
Tenkai: Állj! Ha kiengedi a démonokat, Kyoto ismét megsemmisül!
Kelley: Ha‐ha. Az Amritáért jöttem ide, de nagyon jól tudom, ha Kyoto megsemmisül és
Ieyasu‐t összezúzom, ez az „aranyföld„ teljesen a káoszba fullad.
Hanzo: Micsoda? Lord Ieyasu Tokugawa? (Köddé válik Edward…, Hanzo elrohan)
Nekomata: Az Aratama! Feláldozom magam.
(kiszabadulnak a szellemek, Nekomata beszívja őket, majd egy bazi nagy macskadémonná
alakul…)
Nekomata Ölj meg, hogy mind elpusztuljon!
(Hát csapjuk le, a White Tiger‐t, győzelem után…)
Tenkai: Fuku. Használni kell a lélekkövet, hogy újjáépüljön a kekkai gát.
(Lezárják a ládát, Nekomata visszaváltozik.)
Nekomata: Nincs szükség könnyekre. Minden lélek jön és megy a ciklusban. Csakúgy, mint a
háború és a béke a történelemben.
(majd köddé válik, itthagyva egy tollat, amit megfogva indul az emlék:
„Meghalhatok és újjászülethetek, amíg létezek.„
(Majd odajön Fuku és Tenkai.)
Tenkai: Béke. Amikor legközelebb találkozunk, remélem együtt látjuk.
Ha beszélünk Fukuval:
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Kyoto‐nak most már biztonságban kell lennie. Mégis aggódom, hogy Kelley fenyegetést
jelent Lord Ieyasu életére…
Tenkaival: Nekomata mester az életét adta, hogy a világ békében élhessen. Bár nem
adhatom fel a feladatom, mindent megteszek, hogy segítsek neked.
Küldetés értékelés:
Hattori Hanzo: Sajnálom… Hagytam, hogy Kelley elmeneküljön. Nem tudtam tenni semmit a
varázslata ellen. Ha Lord Ieyasu életét akarja, nincs időnk a várakozásra. El kell érnünk Lord
Ieyasu‐t, mielőtt ő tenné.
Nagyon mélyen érzem a zavart. Talán csak képzelek dolgokat, de még a macskám sem tűnt
el…

Te
am

(Átlépünk a következő régióba.)
Hattori Hanzo:
Lord Mototada elrendelte, hogy megvédjem Lord Ieyasu‐t Kelley‐től. Van egy alternatív út
Surugára, amit csak mi, ninják ismerünk a nagyapánk Iga házából.
Küldetés: The Iga Escape (Menekülés Iga‐ból)

sít
ók

Hattori Hanzo: A korai jelentések szerint Mitsunari emberei közül sokan várakoznak elől. Baj
lesz, ha megtalálnak bennünket. William, azt javaslom, hogy egy alternatív útvonalon
menjünk a kastélyon keresztül. El kell érnünk Surugát. Ne aggódj, itt nőttem fel. Nem lesz
gondunk átkelni az Iga kastélyon.
1600 Júniusa, Hidden Village(Rejtett falu), Iga Tartomány

HU
No

(Belépünk egy ajtón, bejátszás…
Tehát keresztülvágtál minden akadályon, hogy átjuss az Iga‐n. Hatásos.
(Majd a plafonról ránkugrik egy… pipázó béka? aztakurva…)
Békuci: De rajtam is keresztülvágni, az már más dolog!
(Na, csapjuk pofán az Óriásvarangyot (Giant‐Toad) győzelem után megjön Hanzo is.
Békuci: Fiam… Tudom, hogy még több baj vár rád. De ne felejtsd el, hogy ninja vagy. Mindig
légy nyugodt, és legyél olyan, mint a víz. A veszteség a kudarc késztetése. (Majd köddéválik)
Hanzo: Egy újabb lecke… Soha nem változtál, mester.
Küldetés vége:
Hanzo: Nem tudom elhinni, hogy Shima Sakon volt az, aki ezt tette... Most, hogy tudjuk,
Kelley és Ishida együtt dolgoznak, meg kell találnunk mielőbb Lord Ieyasu‐t.
Küldetés: Memories of Death‐Lilies ( A halál‐liliom emlékei)
Hanzo: Furcsa liliomok nőnek Futamata‐ban, ami miatt a növények kipusztultak és az
emberek éheznek. Nem hiszem, hogy ez egy Yokai műve. Okatsu jól ismeri ezt a területet. Ha
egy Yokai lett volna, akkor már tájékoztatott volna róluk. Bár fáj ezt mondanom, Ieyasu élete
veszélyben van, és nem kockáztathatok. Nélkülem kell menned, William. Én Hamamatsu felé
indulok.
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1600 Júniusa, Futamata, Totoumi tartomány
(pálya végén belépünk egy virágoskertbe, ahol a szörny vérkönnyeiből nőnek ki a virágok)
Csapjuk le Ogress‐t)

Te
am

Küldetés teljesítve, megjelenik Okatsu.
Miért? Miért kell a szamurájoknak meghalni? Hűségért halnak meg, a családért.
(Letérdel és imádkozik)
Azt hallottam, hogy azért jöttél a földünkre, hogy megkeress valakit, akit szeretsz. Különb
vagy a többi szamurájnál.
(Emlék)
Ieyasu megölte a feleségét... Hogy védje a családnevét. Megölte a fiát is, hogy megvédje a
saját életét. Ő egy hidegvérű ember. Megölte a fiútestvérem. Ieyasu lánya is vagyok.
Megpróbált feleségül adni egy feudális úrhoz, de elutasítottam. Örökre elmentem otthonról,
és ninjává képeztek.
(majd odalép Williamhez)
Találkozol vele, így igaz? Azután én Edo felé indulok. Nem akarom látni azt az öregembert.

sít
ók

Küldetés vége:
William: A liliomok eltűntek. Úgy tűnik a Yokai, és a liliom szülöttei, mind Tokugawa Ieyasu
ellenszenvéből születtek. Most már tudom, hogy Ieyasu olyan ember, aki könnyen elhagyja a
családját. Milyen más ember is lehetne…
Küldetés: The Weight of the World (A Világ Súlya)

HU
No

Hattori Hanzo: William, végül elértünk Lord Ieyasu‐hoz. Hamarosan találkozunk vele, és
láthatod, milyen ember is valójában.
(Beszélünk Ieyasu‐val, sok démon van körülötte)
Ieyasu: Felemelkedhettek.
William (narrátorként): Egy normális ember sem képes erre. Úgy tűnik, ő az igazi.
Ieyasu: Látsz valamit a szokásoson kívül? Vannak, akik átkozott kalóznak neveznek, mások
dicsérnek, mint egy túlvilági látogatót. Elmondhatnád ki vagy valójában.
William (narrátorként): Elmondtam Ieyasu‐nak, azért jöttem Japánba, hogy megtaláljam
Kelley‐t, aki ellopta tőlem Saoirse‐t és meséltem neki az Amritáról is.
Ieyasu: Értem. Tehát az Őrző Szellemedért jöttél, hogy visszaszerezd. Ha ez a Kelley meg akar
ölni engem, ide is jöhet akár. Beleegyezem, hogy az őrzőm legyél. Hanzo, megtesz mindent,
ami szükséges.
Hanzo: Uram…
Ieyasu: Egyébként… Gyanítom, hogy a gazemberek megtartják az Amritát, és a te Őrző
Szellemedet, mindaddig amíg tart a háború. Anjin.
Szerinted lehetséges egy háború nélküli világ, Anjin?
William (narrátorként): Háború nélküli világ…
Ieyasu: Építek egyet. Nem lesz könnyű, de elkötelezett vagyok testben és lélekben a
feladatra. Miért ölted meg a démonokat? Mi vezérel téged?
William (narrátorként): Soha nem gondoltam erre.
Ieyasu: Rendben. (Feláll) Edo felé tartok. Csatlakozz hozzám.
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Edo kastélya, Musashi tartomány.
(A szamurájok szépen gyilkolják egymást, Edward áll az emelvényen..)
Edward: Igen! Ez az! Öljétek csak egymást, ostoba szamurájok!
(Majd odalép a japán háremhez, ott van Okatsu is, kajánul rávigyorog)
Küldetés vége:
Hattori Hanzo: Bízom benne, hogy megérted Lord Ieyasu elhatározásának mélységét.
Pontosan ez miatt vagyok büszke rá, hogy szolgálom őt. Most pedig elkísérlek Edo‐ba.

Te
am

Küldetés: The Defiled Castle ( A bemocskolt Kastély)
Hattori Hanzo: Kelley lezárta Edo várának kapuját. Gyorsan találnunk kell egy másik utat. Van
egy ötletem. Nem lesz kellemes, de a kétségbeesett időkben kétségbeesett intézkedésekre
van szükség.

sít
ók

1600 Júliusa, Edo kastélya, Musashi tartomány.
(belépünk egy nagy duplaajtón, ahol a lila szemű szamuráj meglóbálja nekünk a nagy
kardját: Honda Tadakatsu – csapjuk le –a kristályokat kell elpusztítani!)
Honda: Hogy engedhettem meg, hogy ilyen olcsó trükkökkel irányítsanak? Most végzek
magammal!
William: Hé! Te nem tehetsz erről!
Honda: Be kell vallanom, hogy nem tudom legyőzni a Yokai‐t. És Mikawa harcosai sem.
Számítunk rád.
(William eljut egészen Okatsuig… na ennek is lila a szeme, csapjuk le)

HU
No

William (tartja a karjaiban): Ébredj!
Okatsu: Megmentettél.– Te bűzlesz!
(Megérkezik Edward, röhögve…)
Edward: Ha‐ha. Üdv itt.
William: Hol van Saoirse?
Edward: A szellem, egy figyelemre méltó szolga.
(megbűvöli Saoirse‐t, majd belép a képbe Hanzo és Ieyasu:
Ieyasu: Ez hamisítvány!
(Edward túszul ejti Okatsu‐t)
Edward: Túszul ejtettem, mert védi az Őrző Szellemet, de úgy vélem a nemessége is
hasznomra válik. Ha elfoglalja a helyét, élni fog.
Ieyasu: Attól tartok, más terveim vannak. Emellett, ki bízna egy emberben, aki túszként tart
fogva egy hölgyet?
Edward: Szóval nem érdekel, mi történik vele?
Ieyasu: Nem, nemúgy!
Edward: Mivan?
Okatsu: Ahogy gondoltam. Neked... nem érek sokat.
(Nagy kiszabadulás, William elkapja Okatsut zuhanás közben, Honda berobog…)
Honda: Uram!
Edward: Megtörtént. (Eltűnik)
Honda: Híreim vannak ... Ishida Mitsunari felállította a hadsereget.
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Küldetés vége:
Hattori Hanzo: Kelley úgy tett, mintha Lord Ieyasu után menne, és elcsalt minket keletre, míg
felállított egy hadsereget. Szépen belesétáltunk.

Te
am

(Átutazunk a következő területre…
Ieyasu (magyaráz az embereinek): Torii Mototada Fushimiben van, és tudatosan feláldozza
magát. Nem kell segíteni neki. A végső összecsapás Uesugi Kagekatsu‐val, közeledik!
(Az emberek éljeneznek, Ieyasu szája meg vérzik. Az őrzője emlékét látjuk: )
Feláldoztam a saját családomat. És azokat, akik hűségesen szolgáltak sok éven át. Nem tudok
továbbmenni. Sorsom viseli ezt a nehéz terhet... A béke elérése érdekében készen kell
állnom rá, hogy mindent feláldozzak.
(emlék vége)
William: Legyen hát. Meg fogom menteni ezt a makacs öregembert…

Pálya betöltése közben:
Mitsunari háborút hirdetett egész Japánban. Mivel Lord Ieyasu jelenleg gyengélkedik, nincs
idő a csapatok összegyűjtésére. Még pletykákat is hallottam, hogy egyes haduraink feleségeit
és gyermekeit túszként tartják fogva Kiotóban. A leszámolás napja közeledik.

sít
ók

Küldetés: Immortal Flame (Halhatatlan láng)

Hattori Hanzo: Tehát Fushimi felé tart. Bárcsak csatlakozhatnék hozzád, de attól tartok, Lord
Ieyasu megtiltotta, hogy segítsek Torii Mesternek ... Sok szerencsét nektek.

HU
No

(Pálya betölt, a démonsereg lerohan egy várost)
‐ Felkészülni! Tűz! (Behatolnak a démonok)
Öreg vezér: Átkozott légy Mitsunari, a Yokai segítségével támad minket! Meg fogjátok
tanulni, hogy miből van egy Mikawa harcos!
1600 Júliusa, Fushimi Kastély, Yamashiro tartomány.
(Haladjunk, amíg nem találkozunk egy égő szobában a papagájos csávóval)
te egy szerencsétlen ember vagy, nem gyűlöllek, de meg kell hogy halj.
(Majd kinő a papagáj szárny és lecsapjuk, ő Saika Magoichi)
Saika: Nem rossz. (körbevesznek a démon katonák) Ég veled.
(Eltűnnek, az öreg még szarban van, segítsünk neki)
Torii: Miért jöttél, Anjin?
William: Ez a kastély szét fog esni! Menekülj amíg lehet!
Torii: Miről beszélsz te?! Ha a kastély széthullik, én is kész vagyok meghalni!
William: Mire vársz még?
Torii: Menekülj ki innen! Ma nem jössz velem a pokolba, Anjin! Ők igen! (Dől össze az egész
épület, az öreget nagyon körbeveszik a démonok)
Menj! Most! Öld meg az idegen mágust! Ő a te terhed, nem Lord Ieyasu‐é!
(emlék)
Tudtam, hogy az utolsó éjszaka, amelyet a Fushimi kastélyban töltöttem, a végső búcsú lesz
az uramtól. Ifjúkorom óta sok ellenféllel harcoltam az oldalán. A Imagawa, a Takeda ... Ez
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elég ahhoz, hogy magammal vigyem. Figyelni és ügyelni fogok a békéjére a másik oldalról.
(Emlék vége)
Küldetés vége:
Hattori Hanzo: Annak ellenére, hogy Mitsunari felkészült volt, soha nem számított arra, hogy
a Fushimi vár mennyi bajba sodorja. Torii Mototada áldozatának köszönhetően Mitsunari
csapatait visszaverték, és lelkesedést adtak nekünk a következő csatára.
Azt hiszem, Lord Ieyasu tudta, hogy a dolgok így alakulnak a kezdetektől fogva.
Küldetés: Sekigahara

Te
am

Hattori Hanzo: A következő hely ahova megyünk: Sekigahara. Ez a mi harcunk, William, nem
a tiéd. Nem kérem, hogy csatlakozz hozzánk. Nem tudom, hogy túlélem‐e. Okatsu is
szeretett volna jönni. Örülni fogok, ha meggyógyul.

HU
No

sít
ók

(Egymásnak ugranak az emberek…)
Ieyasu: Mire vár Kobayakawa?
Kobayakawa: Nem ígértem meg Ieyasu‐nak, mikor fogok megmozdulni. Megnézem kinek is
segítsek – (bamm becsapódik egy ágyúgolyó)
Ieyasu: Ki lőtt az ágyúval?
Hanzo: Az Őrzője volt, uram!
Ieyasu: Az Anjin lehetett. (Igaza van, William lőtt az ágyúval)
hadvezér: Nyugatra! Gyűjtsük be Otani fejét!
Otani katonája: Ko‐Kobayakawa Hadserege közelít!
Otani(szájkendős): Elárult minket! Ha felmondja a tiszteletet, akkor én is.
Ieyasu: Lenyűgöző lövés. Ez majd észhez téríti Kobayakavát.
Katona(befut): Uram! Oni visszaszorította a Kobayakawa erőket!
William: Micsoda? Kelley… (William lóra pattan, majd elvágtat)
1600 Szeptember, Sekigahara, Mino tartomány

(William eljut a táborban rengeteg hulláig, majd szembe találkozik az átváltozott Otani‐val)
William: Ezt csak Kelley tehette. Mondd meg hol találom!
Otani: Kelley? Ez az én döntésem volt. Harcolok az uramért. Lord Ishida Mitsunari‐ért!
(Na, csapjuk le Otani‐t.)
Lenyűgöző. Nem vártam tőled, hogy megértsd az igazlelkűséget. Az igazság elengedhetetlen
ahhoz, hogy a gyengék és az erősek együtt létezzenek. Gyenge vagyok, mint Mitsunari. Csak
azt reméltem, hogy olyan világot hozok létre, amelyet nem az erősek uralnak. De halálommal
félek, hogy sokkal többen fognak meghalni az igazság ügyében.
(Katona viszi a hírt Mitsunarinak…)
Lord Otani Yoshitsugu elesett a csatában! Ahogy Lord Toda Katsushihe és Hiratsuka
Tamehiro!
(Edward ott röhög a háttérben)
Sakon: Meg kell adnod magad, Lord Mitsunari!
Mitsunai: Soha! Harcolunk az igazságért!
Sakon: Itt már minden elveszett! De nem örökre. Emlékezz Minamoto‐no‐Yoritomo‐ra. Ő
elbukott, de csak azért, hogy Shogunná emelkedjen. Meg kell tenned!
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(Sakon elsétál hegyibeszédet tartani)
A nevem Shima Sakon! Bárki, aki a fejemet akarja, jöjjön, és mutassa meg, mit tud!
(Na menjünk tovább, míg meg nem ütközik William és Sakon…
Sakon: Szóval, idegen. Tudtam, hogy egy napon harcolni fogunk, amikor pillantást vetettem
rád.
William: Kelley‐t akarom, nem téged.
Sakon: Még nem engedhetem, hogy átmenj. Gyere hát!
(Na, csapjuk le Sakont)

Te
am

Sakon: Legyőztél. Lenyűgöző, idegen.
Emlék:
Az emberek gúnyolódtak. Azt mondták Lord Mitsunari egy cselszövő De fizetsége felét
megtartotta, hogy engem megtartson. Ő egy ambiciózus, önzetlen ember. Ez tiszteletet
érdemel. Az emberek rágalmazzák Mitsunari‐t, hogy túl jó vagyok hozzá, de… azt hiszem,
nem szolgáltam elég jól. Végül, Lord Mitsunari túl jó volt hozzám.
(Emlék vége.)

sít
ók

Sakon: Vedd a fejem. Ezzel könnyen válhatsz nagyúrrá kastéllyal és gazdagsággal valahol.
William: Nem akarom a fejedet.
Sakon: Adnom kell valamit. Mit szólsz a lándzsámhoz?
William: Megpróbálsz időt húzni?
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(Kelley és Mitsunai lóháton figyelnek)
Kelley: Úgy tűnik ez a kedvenc szamurájodért van. Ha lenne 300 életed cserébe, hogy
megmentsem, tudok egy angyali varázslatot ami segít. Nem hinném, hogy kellő pozícióban
vagy ahhoz, hogy feláldozd az embereidet. Mit mondasz?
Mitsunai: Csináljuk.
(Kelley beküldi a kígyót, életre kel valami szörnyű randa bábu…)
Küldetés vége:
Tenkai: Kelley a sötét erőt használta, hogy életre keltse Gasha‐Dokuru‐t, az óriási Yokai‐t.
Tehát ez volt a célja egész idő alatt.
Küldetés: The Source of Evil (A gonosz forrása)

Tenkai: A Gasha‐Dokuro egy Yokia, amely számtalan elesett katona keserű haragjából
született. Ha nincs ellenőrizve, csak idő kérdése, amíg el nem fogyasztja az egész világot. Sir
Anjin, le kell győzni, mielőtt az egész emberiség kipusztulna. Én és Hanzo Mester segítünk,
ahogy csak tudunk.
(Videó, hőseink nézik ezt a bazi nagy Yokait)
Ieyasu: Sötét csaták állnak előttünk.
Hanzo Mester, Tenkai. Megtennétek nekem egy szívességet?
Uram.
1600, Szeptembere, Mino tartomány

16

(A nagy Amrita kristályokat megbűvöljük, majd nekiesünk Gasha‐Dokuro‐nak)
Tenkai rávarázsolja az ics ni szán csi‐t.
Milyen szomorú látvány…
Beszélhetünk Tenkaival és Hanzoval a pálya elhagyása előtt.
Tenkai: Szép munka volt, Sir Anjin. Soha nem láttam ilyen gonosz technikát... Mitsunari, túl
messzire mentél.
Hanzo: Megcsináltad, William! Most az áldozatok lelkei békében élnek…

Te
am

Küldetés vége:
Tenkai: Azért imádkozom, hogy az áldozatok lelke békében pihenhessen, mert tudják, hogy
az áldozatuk békét hozott…

sít
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(Átutazunk a következő régióba, videó..
Ieyasu: Yuasa Gosuke. Otani Yoshitsugu. hűségese. Szép munka.
(Befut Kobayakawa.)
Kobayakawa: Uram! Kobayakawa Hideaki vagyok. Feltételezem, hogy Ishida Mitsunari
távozik a Sawayama kastélyból. Alázatosan kérlek, engedd meg nekem, hogy elmenjek a
fejéért. Hűséget fogadok a nagy Kelet hadseregének, és harcolni fogok ugyanazzal a dühvel,
amit a Sekigahara ködében mutattam be...
Ieyasu: Tégy, ahogy jónak látod. (Majd odabiccent Naomasa–nak.)
Naomasa: Jól tud jönni egy segítő kéz, Lord Kobayakawa. Amint készen állok, csatlakozom
hozzád.
William: Kelley itt van. Én is megyek.
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(pályatöltés…)
Lord Naomasa és Lord Kobayakawa követte Ishida erőit a Sawayama kastélyba. Bizonyára,
Mitsunari is menedéket keres Kelleyvel az Ibuki hegyen. William, azt akarom, hogy kísérd el
Lord Temkai‐t is az Ibuki hegyre. Légy óvatos. Még ha lvereséget is szenvedett, Mitsunari
még mindig veszélyes ember.
Küldetés: A Defiled Holy Mountain (A bemocskolt szent hegy)

Tenkai: Ibuki Hegye egy misztikus hegy, amely már régóta virágzott a becsvágyók számára.
Pletykák bővelkednek abban, hogy lélekkövek is találhatók ott, ami biztos, hogy felkeltette
Kelley figyelmét. Mintha ez nem lenne elég, hallottam, hogy sokan Mitsunari katonái közül,
és talán még Mitsunari maga is ott hevert, miután Sekigaharában vereséget szenvedett.
1600 Szeptembere, Ibuki hegy, Omi tartomány
(William eljut egy barlangig, ahol összefut Ishidával)
Ishida Mitsunari: Lenyeltem a szégyent, hogy idáig meneküljek. Nem halhatok meg itt, mert
fel kell támasztanom Lord Hideyoshi‐t, Kelley mester alkímiájával. Igazán hű vagyok az
uramhoz, és a jövőm alapjainak felépítésére fogom szentelni...
(Kelley faszán leböki…)
Kelley: Egy kis időt akartam neked. (Ishida átváltozik…)
Feltámasztom mind a legbrutálisabb Overlordot...
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(William legyőzi Ishidát, majd Tenkai jön oda, egy üvegcsével)
Ez az Ibuki hegy szent vize. Rendbe jössz tőle, Lord Mitsunari.
(Ishida észhez tér, majd emlék az őrzőjétől)
Szolgáltam Lord Hideyoshi‐t, tizenhárom éves korom óta. Hűségesen szolgáltam uram, még
akkor is, amikor Japán teljes uralkodója lett. Gyönyörű álma volt egy igazságon alapuló világ,
kard nélkül. Ez nagyon hamar az én álmom is lett. Azonban, Lord Hideyoshi halála után nem
sikerült megállítanom az egyetlen embert, aki beszennyezi ezt az álmot ‐ Ieyasu. Talán
tévedtem?
(emlék vége)

sít
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Ishida: Miért nem öltél meg?
Tenkai: Jó újra látni téged, Lord Mitsunari. (leveszi a kendőjét az arca elől..)
Ishida: T‐te vagy… Akechi Mitsuhide…! Miért?
Tenkai: Hűséged valóban csodálatos. Van azonban valami fontosabb, mint a hűség: a
nagyobb jó. Lord Mitsunari, újra kell gondolnod, hogy a hűséged megragadja a nagyobb jót.
Ishida: Azt akarod mondani, hogy Oda Nobunaga elárulta a „nagyobb jó”‐t? De most a világ
gyilkosként tekint rád… Legyen hát. Ha megtehetem, feláldozom magam.
(Tenkai William felé fordul): Kelley hamarosan feltámasztja az Overlordot, és újra
felszabadítja a viszályt és a vérontást. Sir Anjin, kérlek állítsd meg. Az a béke, amelyet Lord
Ieyasu olyan nehezen küzdött, most kibillenhet az egyensúlyból.
(William elmegy)
Küldetés vége:
Tenkai: Az egyetlen ok, amiért még mindig élünk az Uram megölése után, hogy segítsünk
ebben az országban végül elérni a békét. Sir Anjin, kérem tőled. Állítsd meg Kelleyt, és vess
véget ennek az értelmetlen háborúnak.
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Küldetés: The Samurai From Sawayama (Egy szamuráj Sawayama‐ból)
Li Naomasa: A Ishida hadsereg legyőzte a Sawayama kastélyt, és továbbra is erőszakos
küzdelmet folytatnak. Azonban nem ez az egyetlen probléma, amivel Lord Kobayakawanak
és nekem foglalkozunk kell. Démonok is megjelentek a vár alatt. Az embereink meg vannak
győződve, hogy Ishida haragja küldte ránk őket, és félnek. Sir Anjin, gondoskodnál ezekről a
lényekről?
1600 Szeptembere, Sawayama Kastélya, Omi tartomány

(William végigverekszi magát a pályán, majd belép egy terembe, ahol Kelley, Oda Nobunaga
teste fölé hajol egy koporsóban)
Kelley: Már megint te? Olyan közel voltam!
(William nekimenne, de közbelép a fekete maszkos szamuráj, egy medve őrzővel. William
megküzd a Sötét Szamurájjal, közben Kelley magával viszi Nobunaga testét.)
Sötét Szamuráj: Az álmom volt, hogy szamurájként harcolhatok Lord Nobunaga oldalán. Kivel
harcolsz? Az Őrzőkkel?
William: Én... Találkoztam olyan emberekkel, akik harcolnak, küzdenek és meghalnak, hogy
egy háború nélküli világot hozzanak létre, ahol az emberek és a szellemek harmóniában
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létezhetnek. Együtt harcolunk.
Sötét Szamuráj: Lord Nobunaga azt mondta nekem, hogy egy nap valódi szamurájt csinál
belőlem, de meghalt, mielőtt ez megtörtént volna. Úgy tűnik, te ezt önmagad
megvalósítottad.
Sötét Szamuráj emléke:
… Az országba szállítottak. Úgy kezeltek, mint egy tulajdont. De akkor Lord Nobunaga
megadta nekem a szamuráj címet. De nem tudtam megmenteni. Ahogy a kígyóember
mondta, csak azt hiszem, hogy az uram uralni tudna egy olyan őrült világot, mint ez. De...
Valóban azt akarja, hogy feltámasszák?
(Emlék vége)

Te
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Sötét Szamuráj (kifekszik a hátára): Kivételes ember volt ... Senki sem ismeri az igazi érzéseit.
Küldetés vége:
Li Naomasa: Ishida idegenekre bízta a sorsát, és sötét mágiát kezdett használni, hogy az
embereket démonokká alakítsa. Nincs hely olyan emberek számára a béke világában, amilyet
Lord Ieyasu lát el. El kell pusztítanunk a Sawayama kastélyt, és minden szörnyű titkot.
Küldetés: The Demon King Revealed (A Démon Király Feléledése)
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William: Kelley feltámasztotta Lord Oda Nobunaga‐t, a szüntelen küzdelem és hadviselés új
démoni királyát. Itt az idő, hogy egyszer és mindenkorra rendezzük a dolgokat Kelley‐vel.
Mindenki kedvéért, akivel csak találkoztam az érkezésem óta.
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(William mellé megérkezik Hanzo és Okatsu is…)
Okatsu: Mennyi démon! Azuchi kastély egy Yokai kaptár.
Hanzo: Kelley biztos sok csapdát helyezett el.
William: Senki sem kérte, hogy velem jöjjetek. Ez az én csatám.
Hanzo: A sötétség ellen harcolunk, te és én. Nem engedhetem, hogy egyedül menj.
(Hanzo visszaemlékszik Ieyasuval való beszélgetésére)
Ieyasu: Fogd el az Anjin‐nal.
Igen, Uram.
Ieyasu: A béke, mit kétes eszközökkel vívtak ki, nem lehet tartós. Amíg ezek a lélekkövek
léteznek, lesznek mindig, akik harchoz használják őket. Vissza kell adnunk őket a
sötétségnek. Tudod mit kell tenned, Hanzo.
Igen, Uram.
1600 Szeptembere, Azuchi kastélya, Omi tartomány.
Tehát ez a lélekkövek ereje...
Ez valóban Azuchi kastély?
(Hanzo és Okatsu mennek Williammel végig a pályán, majd elérnek Kelleyhez.)
Kelley: Épp időben! Feltámasztottam a legfélelmetesebb parancsnokot Japánban ‐ Nobunaga
Oda! (Nobunaga mint egy zombi elindul William felé…)
A háború lángjai ismét átölelik ezt az országot.
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Nobunaga: Idegen, nagyon rossz hangulatban találtál rám.
(William megküzd Nobunagával. Félig leviszi az életét, majd már győzelemre áll… Nobunaga
fölé kerekedik)
Kelley: Igen! Öld meg! Mire vársz?!
Nobunaga: Azt hitted, hogy szolgálni foglak? Senkit nem szolgálok. Vége a kis játékodnak.
(Elrakja a kardját)
Ez szórakoztató volt, amíg tartott. Lehet, hogy meghaltam, mielőtt megvalósíthattam volna a
vágyaimat, de nincs bennem megbánás. Most a majom és a tanuki követik azt a nyomot,
amit megjelöltem.

Te
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(Nobunaga emléke)
Visszavágni, mint egy démon, megfontolatlan és bolond. A fejek, amelyeket elvettem, a vér,
amit kifontattam, a csendes teázások, a táncok... Az életem elválaszthatatlan részei... A
második eljövetel, mint a nyugati Isten lenyűgözően hangzik, de léteznek olyan dolgok,
amelyeket nem lehet elpusztítani?
(emlék vége)
Kelley: Ostoba szamuráj! Csak az időmet pocsékoltad. (majd meglép)
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(Az emeleten összecsapunk vele)
Kelley: Azt hiszed a tied vagyok? (William legyőzi)
Több mint elegendő Amritám van, ennek a szellemnek köszönhetően. (tovább menekül)
De nem számítottam arra, hogy itt kell használnom.
(Majd bazi nagy sárkánnyá alakul a tengerben, felrepül Williamhez)
Összevegyítem az Uroborosomat az Amritával, hogy feltámasszam az ország
legfélelmetesebb Yokai‐jét. A kígyó, Yamata‐no‐Orochi‐t!
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(Na csapjuk le, majd küldetés vége, Videó)

Haldokló Kelley: Én vagyok a holló ember… Én vagyok a holló ember … Sokszor haltam már
meg.. Sokszor támadtam fel…
(Majd William leszúrja a kígyó Őrző Szellemét)
Kelley emléke:
Edward Kelley, menj el Japánba.
Úgy lesz ahogy parancsolja, Sir Dee.
Az ország összes Amritáját vigyék el „neki”.
(emlék vége)
Haldokló Kelley: He‐he‐he. Minden erőfeszítésed, értéktelen…
William: Nem voltak értéktelenek.
(Majd kiszabadul az Őrző szellemünk, Saoirse)
Köszönöm. Válaszoltak az imáimra.
(Emlék)
Az imáitokból születtem. A halál egy belépés az életbe. Újjászületsz majd. Könnyek a vízben.
Az élet és a halál kör alakú. Meghalhatsz és újjászülethetsz,, amíg én létezek. Te mentes vagy
a haláltól.. Saoirse. Ez az én nevem.
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Mindaddig létezem, amíg hiszel bennem.
(Emlék vége)
Saoirse: A halál eljön érted.
(Besétál Hanzo is)
Végül megtetted.
William: A háború véget ért. A ninja most feloszlik?
Hanzo: Nem. Még mindig vannak gazemberek ki veszélyt jelentenek Lord Ieyasu életére. A
ninja mindaddig szolgál majd, amíg a sötétség létezik. Mi lesz veled?
William: Nem akarok bajba kerülni újra. Eltűnnék. Nem akarok meghalni.

Te
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(Otsaku bámul maga elé és visszagondol mikor William megmentette)
Hanzo: Biztos vagy benne?
Otsaku: Azt hittem ő más, de csak olyan mint egy másik szamuráj. Önző, érzéketlen és hideg
szívű.
(Hanzo és Otsaku beszámol Lord Ieyasunak)

sít
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Ieyasu: Ezt mondta Lord Nobunaga? neked köszönhető, hogy megalapoztuk a békés világ
alapjait. Nagyra értékelem a lankadatlan támogatásodat, beleértve a stratégiádat, amely
meggyőzi a többi Lordot és megszünteti a Yokai‐t. A szolgálat egyenértékű volt a Nioh‐val.
Hanzo: Szavaid megtisztelnek, uram. Sir Anjin halott. Senki sem fog tudni a külföldiek
beavatkozásáról, vagy a lélekkövek létezéséről.
Ieyasu: Örülök ennek. Mostantól az országot az emberek fogják irányítani, nem a Yokai. El
kell rejtenünk az igazságot a Sekigahara‐i csatáról. Adományoztam volna címet és területeket
Sir Anjinnak, ha még életben lenne… Ami ugyanaz…
Hanzo: Kérem, bocsásson meg.
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(Elmennek, majd végignézzük ahogy lefejezik Mitsunari‐t)
Ieyasu: Sir Anjin halott…? Hanzo, te kiváló ninja vagy, de rosszul hazudsz. Még az őrző
macskája is szótlan… És így kezdődik a ciklus.
„Ieyasu sikeresen létrehozott egy új kormányt, az Edo Shogunate‐t. Több mint 250 éven át
békésen uralkodtak a földön.”
VÉGE

William: Végül legyőztem Kelley‐t és visszaszereztem Saoirse‐t.
Mégis van még valami, amit meg kell tennem.
The Queen’s Eyes (A királynő szeme)
William:
Anglia, 1603. Spanyolország és Írország elleni háború folytatódik, és a költségek súlyosan
megterhelték a királyi kincstárat. Most, a növekvő adók, és a gyenge termések miatt az
angliai emberek nagyon szenvednek, elgyötörtek. Elizabeth elhunyt.
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1603 Április 3
Elizabeth meghalt, a megrázó depresszió áldozata lett.

Te
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(William visszatér Londonba, pontosabban a toronyba. Elér egy öregúrig, aki egy asztal
mögött ül.)
Jöjj be. Elizabeth királynőnek, a hét tenger uralkodójának a szeme voltam. Semmi sem
menekül a látványom elől. A japán Amrita képes rá, hogy bárki meghódítsa egész Európát,
sőt, az egész világot! Szeretett királynőnk halála szomorúan adja az ország sorsát a kezünkbe.
Villiam! Csatlakozz hozzám. Országodnak szüksége van rád!
(William kardot ránt)
Milyen kiábrándító.
(Hupsz, az öreg egy Yokai démon… Százszemű… William legyőzi)
William: És most már nem látsz többé.
(William felveszi az öreg gömbjét, meglátja benne Hanzot ahogy harcol, így visszatér
Japánba.)
Küldetés vége: Az iránytű már nem mutat semmit. Végre szabad vagyok.
Yokai Ország (Észak‐sárkány DLC)
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Mint Oshu ura. Date Masamune az egyik legerősebb úr Zipanguban, és a legnagyobb katonai
erővel rendelkezik az egész földön. Azt beszélik övé lesz az ország, ha a főshogun meghalt.
‐ Levél egy Sevillei misszionáriustól, Luis Sotelo‐tól –
1613 Aoba kastélya, Mutsu tartomány.
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(Beszélgetnek, Masamune (félszemű) Szöszi csaj, na meg Hattori Hanzo.)
Masamune: Különösnek tűnhet, de a klánunk számos kapcsolatot tart külföldi országokkal.
Hanzo: Kérlek, bocsásd meg a tolakodásomat.
Masamune: Mi szél hozott ide, Hanzo Mester? A földünk békében áll, Lord Ieyasu‐nak
köszönhetően. A jelenléted biztos nem része a kampányának?
Hanzo: Valóban, végre felfüggesztjük a harcot. Azt mondják Date erőinek sikerült legyőznie
Uesugi‐t a Sekigahara‐i csatában. Nincsenek rá szavak, amellyel megköszönhetnénk, hogy
segítenétek megalapozni a békét, Masamune Mester.
Bár nemrég hallottam, hogy Yokai található Oshu földjein...
Shigenaga: Biztosíthatlak, hogy ez nem más, mint alaptalan pletyka.
Hanzo: Shigenaga Mester, a béke megóvása rendkívül fontos. Elég a legkisebb szikra, hogy
katasztrófát okozzon a földön.
Masamune: Rendben hát. Ha hallok bármiféle Yokai tevékenységről, haladéktalanul
értesítelek.
Hanzo: Köszönettel veszem. Most távoznom kell.
(Hanzo feláll, indulna)
Masamune: Hanzo Mester, hallottam, hogy te és az idegen megszabadítottad a földet a
Yokaitól. Ha ‐
Hanzo: Sir Anjin halott.
Masamune: Ó ... milyen szerencsétlenség. Reméltem, hogy magam is láthatom az
úgynevezett „démongyilkos"‐t.
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NIOH‐ Dragon of the North (Észak Sárkánya)
Tsuchizaki Kikötője, Dewa tartomány
Nekomata: Úgy tűnik, elég nagyfokú képességet fejlesztettél ki.
William: Neked nem halottnak kéne lenned?
Nekomata: Heh‐he, mindig megtalálom a módját, hogy kísértselek, barátom.
(Emlék)
A föld békében van. Az emberek visszanyerték a hitüket, és mi nigitamák is visszatértünk
vele együtt. De minden dolog végül teljes körben ér véget... A háború újra szántja a földet a
lélekkövek miatt.
(Emlék vége)

Te
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Nekomata mesél: Hanzo nagy veszélyben van. Masamune üldözése után eltűnt, miután
rájött Masamune terveire, hogy össze akarja gyűjteni a lélekköveket.
Kérlek, Anjin, menj Oshu felé, de légy óvatos. Erős, démon aktivitás van a régióban.
Küldetés (Nekomata): Masamune területén, Tonoban, Hanzo nyomai kezdtek halványulni.
Utána kell menni, mielőtt a nyomvonal teljesen eltűnik. De mielőtt továbbmennénk, nem árt
tudni, hogy Tono a különböző Yokaik otthonaként ismert. Bevallom, hogy ez az első alkalom,
hogy idelátogatok, de már a levegő is vastag, a rossz előjelektől.
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1613, December, Tono, Mutsu tartomány.
(William belép a főellenség ajtaján…
Shigezane: Te vagy a démongyilkos. Érdekes. Date Shigezane vagyok, a leghatalmasabb
harcos a földön. Nincs esélyed, hogy megöld ezt a démont!
(William legyőzi Date Shigezane‐t)
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Shigezane: nem tudom elhinni, hogy elbuktam a küzdelmet.
(Emlék)
Soha nem ismertem a vereség ízét. Még Hitotoribashi‐ban is ellenálltam, és Lord Masamune
pengéjét szolgáltam, majd démonná lettem. Meddig kell viselnem egy ember lelkét? Talán ez
a büntetés, amiért használtam a lélekköveket. Nincs már több idő. Vezetnem kell a
Kurohabaaki‐kat Lord Masamune‐nak... és a végső csata felé kell tartanom.
(Emlék vége)
(Betámolyog Hanzo is, sebesülten)

Shigezane: Elkéstél! A föld már az én uramhoz tartozik… (végre kifekszik)
Hanzo: William, halottnak kellene lenned.
William: Te elhiszel mindent, amit hallasz?
Hanzo: Jó, hogy visszajöttél. Az Aoba Kastélyhoz kell sietned. Van itt valami, amiről itt először
gondoskodnom kell.
Küldetés vége:
Hattori Hanzo: William, később megünnepeljük, hogy újra találkoztunk. Sürgetőbb dolgaink
vannak. Miután Yokai‐vá vált, a Kurohabaki‐kat az Aoba Kastélyban gyűjtötték egybe, ahol
Date Masamune dönt felettük, és ismeretlen mennyiségű lélekkő is van ott, Tono‐ból. Attól
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tartok, hogy a Date ház azt tervezi, hogy lázadást indít Lord Ieyasu ellen. Most kell
cselekednünk, hogy megállítsuk. Most te menj tovább. Később utol foglak érni. Nem
hagyhatom itt Shigezane‐t, ebben az állapotban.
A lélekköveket arra használják, hogy az embereket Yokaivá alakítsák, ahogy Kelley‐vel is
történt. De Shigezane‐nal és a Kurohabaki‐nál, lehetséges‐e még?
Küldetés: The One‐Eyed Dragon’s Castle (Az Egyszemű Sárkány Vára)
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Nekomata: Rendkívüli „Ki” áramlik az Aoba Kastélyból. Úgy tűnik, hogy valahogy
kapcsolatban áll Hanzo lázadásával. Ha olyan háborút akarnak megvívni, amely lélekköveket
használ, akkor nekünk azt meg kell állítanunk. De az a férfi is épphogy csak megmenekült,
Hanzo egy kicsit türelmetlen volt, amikor sürgetni próbált. Úgy tűnik, elfelejtette a
közmondást, hogy „hamar munka ritkán jó”.
1613 Decembere, Aoba kastély, Mutsu tartomány
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(Leugrik a falról egy miniboss, William elé, Katakuro Shigenaga.)
A megjelenésedből ítélve, te lehetsz Sir Anjin. Én vagyok a Date család leghűségesebb
embere, Katakuro Shigenage! Bocsáss meg, de nem engedhetem meg, hogy tovább menj!
Inkább halj meg!
(William legyőzi)
Kicsit tovább haladva megszólal Nekomata:
Masamune kereskedik Spanyolországgal, így talán egy alárendeltet is küldött. Talán egy
vezető lehet, nagy tapasztalattal. Olyan embert kell felkészítenie, aki képes átvenni az ország
irányítását.
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(Wiliam belép a sárkányszobrok mögötti nagy ajtón… a yokaik megközelítik a várfalat, az
emelvényen Masamune és a szöszi csaj)
Masamune: Soha nem gondoltam volna, hogy találkozok egy halottal. Számos teher súlyát
cipeled, hasonlóan Lord Ieyasuhoz. Ugyanakkor nekem is van egy nagy terhem. Anjin,
visszaviszlek a pokol mélyére!
(William megküzd Masamunéval, persze, hogy győz)
Masamune: Még nincs vége.
Shigezane: Nem, uram. Attól tartok, hogy a vég közeledik.
(Hanzo a hóna alatt fogva bekíséri Shigezane‐t)
Masamune: Shigezane! Mi történt veled?
Shigezane: Hanzo Mester használta rajtam az Ibuki‐Hegy szent vizét. Ott már nem kell
aggódnunk a föld sorsáért.
Masamune: Te, és minden ember azt sarkallja, hogy visszavonuljunk? Höh… Úgy tűnik, nem
tudom még betartani az ígéretemet.
(majd belénk száll a sárkánya, emlék)
A bátor Shigezane ... A brriliáns Kojuro. A Datek földjét ígértem nekik. Ővelük a becsvágyam
a mennybe szárnyalt, mint egy hatalmas sárkány. De Shigezane démon lett. És Kojuro bajba
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került. Nem tudtam megmutatni nekik a földet, ahogy megálmodtam. A becsvágyam
semmivé lett a nő miatt, akit Marianak hívtak és, Spanyol földről érkezett.
(Emlék vége)
William: Hol van Maria?
Katona: Lady Maria? Láttam őt a raktár közelében.
Küldetés vége:
William: Az Amritáért folytatott háború indítása mögött egy Maria nevű nő állt. De vajon
jönnek‐e még Spanyolországból, Angliából vagy más országokból azok, akiknek a
hadakozásra való szomjúsága nem képes ellenállni ennek a nemzetnek az Amritájának.
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Küldetés: Spirit Stone Huntress (Szellemkő Vadászok)
Nekomata: A Maria nevű nő az Aoba kastély egyik ráktárához tart, mert a Tono‐ból származó
lélekkő ott van elraktározva. A Tono beli Yokaikról tudjuk, hogy békések és harmonikusan
élnek az emberekkel. Nem kétséges, hogy ennek az asszonynak köszönhetően dühödtek fel.
Még csak nem is tudjuk a valódi nevét, és tervei is rejtély számunkra. Jobb, ha sietünk a
raktárba.
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(William belép az épületbe, ott van Maria.)
Úgy néz ki Spanyolország Anglia nyomdokaiba lépett.
Maria: Te loptad el az aranykorszakot tőlünk. (Kardot ránt) Ne tegyél úgy, mintha
ugyanolyanok lennénk.
(William megküzd Mariával. Mielőtt lecsapnánk a fejét, varázsol valami woodot)
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Maria: Vannak mások is, akik az Amritát akarják a saját csatájukért.
(Közben besétál Hanzo)
Hanzo: Egy Spanyol Ninja… De hova tűnt?
William: A Háború eljön. És vad lesz.
Küldetés vége:
Date Masamune: Soha nem gondoltam volna, hogy találkozok mással is, aki látja a
démonokat, nemhogy egyedül legyőzze őket. Most már láttam, hogyan harcolsz, Anjin.
Tudtam, hogy a csodálatos erődről szóló pletykák igazak.
Lord Hanzo, ha egy lélekkő‐háború valóban felmerülne, nem társulnánk Kurohabakival és
Lord Ieyasu‐val? Egy‐két dolgot már ismerünk a lélekkövekről.
Küldetés: Siege of Osaka (Oszaka ostroma)
Hattori Hanzo: Bár mi, a Tokugawa‐erők nagyobb számban vagyunk, továbbra is Osaka
kastélyának peremén maradunk, ha nem tudjuk legyőzni Sanada Manut. Az élcsapatunk
mindent megtesz, hogy megostromolja a kastélyt, de beragadtak, így már érthető, hogy Lord
Ieyasu miért félt Sanada Masayuki fiától, Yukimura‐tól. William, mi Sanada Maru felé
megyünk Masamune‐val. Az asszony, akit keresel, Maria, valószínűleg valahol a harc
központjában lesz.
1614, Osaka Sanada Maru, Settsu tartomány.
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(Javában megy a csata…vörösingesek vs feketék)
Sanada: Lady Maria, attól tartok, el kell utasítanom az ajánlatod. Nincs becsület a
lélekkövekkel folytatott háborúban.
Maria: Úgy véled, hogy tárgyalni fogok az ellenséggel, miután elértük, hogy legyengültek?
(a vörösingesek mind zombiként szédölögnek)
Kíváncsi vagyok te milyen sokáig tartasz ki…
Sanada: Nem tudjuk elárulni a becsületünket. Ezt jelenti szamurájnak lenni.
Maria: he‐he. Kevés szamurájjal beszéltem, ki vágyik a halál után.
(Ránéz a mellette álló vörösingesre)
És neked milyen gondolataid vannak?
(majd megjelenik William és Masamune a csatatéren)
Masamune: Ebben a csatában mutassuk meg nekik a Date‐k erejét!
Én török utat!
1614 Novembere, Oszaka ostroma (Tél), Settsu tartomány
(A várárokban belefut William az arany sisakos férfiba)
Sir Anjin! Sanada Maru támadása vad, a csapatokat sarokba szorították. Ha nem teszünk
valamit, hamarosan végünk. Kérem, fogadja el ezt, Sir Anjin!
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(William belép egy ajtón, ahol kivéd egy nyílcsapdát, majd megjelenik a vörösinges akinek
Maria odaszólt…)
Senki nem szokott idejönni. Ez a sötétség a nindzsák birodalma.
(Na csapjuk le Sarutobi Sasuke‐t)
Ez a csata hamarosan véget ér. Az erőfeszítéseid hiábavalóak.
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Küldetés vége:
Nekomata: Ez az ember a Tíz Bátrak egyike, Sarutobi Sasuke. Bár egy olyan ninja, mint
Hanzo, nem használja az Iga ninjutsu‐t. Nem kétséges, hogy ezt az útvonalat használta, hogy
bevesse a nindzsa csoportot, ezzel megzavarva a Tokugawa erőket. Most pedig kihasználjuk
ezt az utat az előnyünkre. He‐he‐he.
Küldetés: Scion of Virtue (Az erény áradata)

Nekomata: Minél hosszabb a csata, annál vadabbá válnak ezek az áldozatok. Ha ez az idegen
nő valóban a színfalak mögé rejtőzik, akkor ennek megfelelően kell vele foglalkozni.
Légy óvatos. Az általunk használt utat a nindzsák használják, ezért tartsd nyitva a szemedet.
1614, Novembere, Sanada Maru, Settsu tartomány.
Nekomata: Ez a védelem nagyon bonyolult egy föld alatti átjáróban. Meglehetősen
értelmetlennek tűnik ebben a csatában.
(William eljut a vár belsejébe)
Sanada: Legyőzted Sasuke‐t. Talán az idegen szamurájról szóló pletykák igazak voltak, Anjin.
William: Maria itt van valahol.
Sanada: Megkértem Lady Maria‐t, hogy menjen el. Nagyon különböző hittel rendelkezünk.
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Apám lépéseit fogom követni, aki Sekigahara‐ban halt meg, és őrzi a becsületünket. A
helyszín elengedhetetlen a csatához. A Sanada Maru nem fog elesni!
(William megküzd Sanada Yukimura‐val)
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Sanada: Hatásos.
(emlék)
Sokan apámat, masayuki‐nak, ravasznak és megtévesztőnek nevezték, de ő mindig hű
maradt az igaz eszményeihez, egészen a Kudo‐hegyen lévő haláláig. Osakába utaztam, hogy
harcoljak a Toyotomi‐k tiszteletére. Attól tartok azonban, hogy az a nő, akit ismertem,
megváltozott. De nem számít. Meg kell őriznem a becsületemet, ahogy az apám tette. A hat‐
mon érmék a Sanada családi címerével átkelhetünk a folyóvízén a túlvilágra.
(emlék vége)
Sanada: A fejem a tiéd, ha trófeának szeretnéd.
William: Hol van Maria?
Maria: Nem tudsz távol lenni tőlem, igaz? A királynő legalább meghallgatta az okot,
ellentétben veled.
Sanada: Találkoztál vele? (Kiscsaj majd megintcsak eltűnik)

sít
ók

(Aranysisakos a lövészárokban): Békemeghívás? Yukimura csak úgy elment!
(Hanzo küzd Sarutobi Sasuke ellen, aki meglép)
(majd vált a kép megint Williemékre. Sanada felnéz)
Yodogimi… (a nő kisétál az erkélyre)
Újra kell kezdenünk a kezdetektől. Ha mienk lenne a lélekkövek ereje, amit a Spanyol nő
begyűjtött, győzedelmeskednénk. Nem így van, Hideyori?
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Küldetés vége:
Hattori Hanzo: A csata véget ért, Maria tartózkodási helye azonban ismeretlen. Legalább a
béke mostantól helyreállt.
Küldetés: The Sanada’s Resolve
Fél év telt el, hogy Osaka ostroma békeszerződéssel zárult. Most Yodogimi ismét Osaka felé
indult, hogy szamurájokat toborozzon és háborút indítson. Az egyik emberem jelentése
szerint a Lélekkövet Osaka‐kastélyába vitték. Marianak ott kell lennie. William, vissza kell
térnünk Osakába. Ismerőseid, Kuroda Nagamasa és Tachibana Muneshige már csatlakozott a
harchoz. Attól tartok azonban, hogy a találkozásunk megünneplését el kell halasztanunk, míg
a munkánk véget nem ér.
1615 Májusa, Osaka kastélya
A becsülettel elért győzelem, nem túl tartós. Ezt a csatát a lélekkövek használata nélkül
nyerem meg.
Yodogimi: Tudom, hogy bízhatok benned, Nobushige.
(Nobushige máris vörös sisakban, buzdítja az embereket)
A becsület a mi oldalunkon van! Gyertek hát! Had lépjünk be a túlvilágba!
Küldetés:
Date Shigezane: Ebben a csatában a Toyotomi hadsereg száma 70,000, míg a többi régióban
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több mint 150,000. A nagy különbség ellenére, Sanada rugalmas ellenfél. Yukimura a tiéd, Sir
Anjin. Ha ő elesik, a hadsereg fejet hajt.
1615, májusa. Chausu hegy.
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(William belép Sanadaához)
Sanada: Itt az ideje, hogy elkezdjük a csatát. Célunk Ieyasu feje. Így kell a szamurájnak
meghalnia. Nem hagyom, hogy megállíts!
(William legyőzi.. Yodogimi ott áll az erkélyen…)
Nobushige…
(majd támadnak a Yokaik, örvénymágia, minden van…)
Yodogimi: A lélekkövek valóban csodálatosak.
Hideyori: Örülök, hogy a Roninok hajlandóak az életüket adni az ügyemért.
Sanada: Yodogimi már használta a lélekkövet.
Küldetés vége:
Date Shigezane: Épp akkor, amikor végre megszabadultunk Danada erőitől, a yokaik
belerondítottak az ünneplésbe. A Toyotomi ezúttal valóban felülmúlta magát. Sir Anjin, ha
így folytatódik tovább Tokugawa biztosan elbukik. Találkozom az urammal, és megállítjuk az
átkozott yokait. Te folytasd és vigyázz magadra!
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Küldetés: Resentment Unleashed (Neheztelés feloldása)
Nekomata: Átok ezekre a rettenetes vadállatokra. Együtt harcolunk a legerősebb Tokugawa
erőkkel, de csak idő kérdése, mikor bukunk el. Ha nem csinálunk valamit gyorsan, akkor
Sekigahara, és az Osakai kastély a szörnyeké lesz. Nem hagyhatjuk, hogy ez megtörténjen.
Az út előttünk tele van yokaival, Anjin. Siess!
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1615, Május,Osaka Kastélya

Küldetés vége:
Date Masamune: Anjin, hagyd hátra a többieket, és siess előre. Ne aggódj, tudjuk kezelni a
yokai‐t. A kastélybeli yokai embernek tűnik. Egyébként, ők semmik, de… Ezek a lények a
lélekkövek erejétől dühösek. Yodogimi bőségesen használta. Elvesztette az erkölcsi érzését?
Küldetés: The last samurai (Az utolsó szamuráj)
Hattori Hanzo: William, Lord Masamune és a Date‐erők megállították a yokai‐t így be tudsz
jutni a kastélyba. Sajnos külön kell válnunk. Yukimura és a Sanada klán túlélő tagjai
kétségbeesett támadást indítottak Ieyasu fő erejére.
Ez lehet az utolsó csata, William. Mint ilyen, ígérd meg nekem, hogy újra boldogabb időkben
találkozhassunk.
Ieyasu tábora, Osaka
(Hanzo és Sanada összecsapnak, Sanada áll nyerésre… Majd visszatérünk Williamhez.
William végigverekszi magát egészen Hideyori‐ig)
Hideyori: Látom, megpróbálod elrontani az első csatám…
(majd megküzdenek William VS Toyotomi Hideyori)
Hideyori: Én vagyok a jogszerű örököse ennek a földnek. (Majd felrobban, mint egy bomba)
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(Vált a kép, Hanzo már megbékél a halállal, mikor Ieyasu lelöveti Sanadát)
Hanzo: Te lehetsz Sasuke. (Mégsem Sanada volt az)
Lord Yukimura nem válhat olyan emberré, aki hátat fordít az urának. Úgy kell meghalnia,
mint egy tisztességben élt szamuráj. (Meghalta magát)
Hanzo: (Visszateszi a maszkot) Sanada Yukimura… a legnagyobb harcos a földön!
(Megint Williemre vált a kép…)
Tehát, Lord Hideyori a lélekkövekből készült. (Sanada lép be a képbe) El kell mennem, és
figyelmeztetnem kell Yodogimi.. eh, Lady Chacha‐t. Szeretnél velem tartani?
(Majd belénk száll az őrző szelleme, emlék)
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Amikor a törvényes apám, Otan Yoshitsuga elesett Sekigahara‐ban, rájöttem, hogy a sorsom
élni és meghalni a becsületért. Egy háború nélküli világ álma, amelyet Lady Chacha egyszer
birtokolt. Soha nem fog megvalósulni, ha eltévelyedünk az emberiség útjáról és használjuk a
lélekköveket. Kockáztatni fogom az életemet, hogy megállítsam Lady Chachát. Ez a
becsületem, amiért élek.
(emlék vége)
William: Menjünk. Maria is ott lesz.
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(William és Sanada elmennek a csajokhoz)
Sanada: Lady Chacha, miért hagytad el az emberség útját?
Chacha (Yodogimi): Mit számítanak ezek a dolgok… amikor az álmom megvalósulhat?
Sanada: Ez nem az a forma, amit az álmod elképzelt. Ki vagy te?
Chacha: A végzet maga. (átváltozik) Ez a föld és a benne lévő összes szamuráj hamarosan a
múlté!
(Maria közben le akar lépni…) Itt az idő. Ez a vár hamarosan romhalmaz lesz
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(na, csapjuk le ezt a sárkány‐picsát)
Lady Chacha egy yokai foglya… Harcolni fogok, mintha az életem függne tőle!
(Chacha testét elhagyja a démon, majd összecsuklik, emlék az őrzőjétől)
Apámat Nobunaga ölte meg, az anyámat Hideyoshi. Mégis összeházasodtam Hideyoshi‐val.
Ráadásul elvesztettem a gyermekem is, akiben bíztam, hogy egy háború nélküli világot hoz
létre. Így fordultam a fekete mágiához és feltámasztottam Hideyoshi‐t. Hideyoshi halála után
kitoloncoltak a klánból. Nobushige volt az egyetlen, aki figyelt rám. A háború lángjai mindent
elvettek tőlem. Ezzel a gyermekemmel együtt véget vetek ennek a káosznak. Mindent el
fognak pusztítani a lángok, amikhez tanúbizonyságul szolgáltam.
(emlék vége)
Chacha: Mit tettem?
Sanada: Te voltál… egy rossz álom volt. Úrnőm, dolgozzunk együtt, hogy megvalósítsuk az
álmod, egy háború nélküli világot.
(Chacha könnye is elég.. haldoklik)
Pihenj nyugodtan, a végig szolgállak téged.
(Az egész épület lángokban, majd William összefut Hanzoval)
Hanzo: A munkám itt befejeződött. Itt az ideje, hogy lelépjünk a színpadról, és megvédjük az
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országot az árnyéktól. Mi lesz veled, William?
William: Még többen fognak jönni ebbe az országba, hogy megkeressék az Amritát… Talán
még egy spanyol ninja…
Hanzo: Hadd jöjjenek… (majd kiveszi a cicust a zsebéből.) Visszahullnak a porba. Menjünk
vissza.
Nekomata (narrátorként):
1615‐ben az Edo Shogunate létrehozta a Genna‐korszak kezdetét... Azzal a szándékával
együtt, hogy egyesítse a földet a szabályai alatt. Így véget ért a háború a földön.
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Küldetés vége:
William: A továbbra is problémát okozható külföldiek, és az ország elszigeteltségére való
szándék miatt, Nagasaki‐ba, Hirado‐szigetre indultam, hogy Hanzo‐val tovább védjük az
országot az árnyékból.
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