
 
30 RONIN 

HORIBE YASUBE TAKETSUNE 

 

1 
Sword Hilts - rękojeść miecza, owinięta warkoczem w kolorze palonego brązu (odporna na 
działanie dymu ze słomy albo igieł sosnowych). 

2 
"Jinhachimaki" - opaska  z materiału z czarnymi lakierowanymi metalowymi płytkami, tłoczonymi 
we wzory, połączonymi  łaocuszkiem w całośd.  

3 Underwear - bielizna, szary "habutae" jedwab. 

4 
Breastplate - napierśnik (pancerz), małe części z czarnej lakierowanej stali, splecione ze sobą 

jaskrawo kolorowym warkoczem.  

5 
„Kuromontsuki Kosode” - spięta czarna częśd garderoby z wąskimi rękawami,  miękki czarny 

niebielony jedwab. 

6 Scabbard of Short Sword - pochwa krótkiego miecza, czarna. Węzły miecza, brązowy warkocz. 

7 
Scabbard of Long Sword - pochwa długiego miecza,  czysty niebieski lakier. Węzły miecza, brązowy 
warkocz. 

8 " Jintabi " - skóra, palona brązowa.  

9 
"Jinwaraji" - bitewne słomiane sandały, czarny rzemieo. Podeszwy w naturalnym kolorze 
słomkowym. 

10 
"Sogusari Tsugikote" - ochraniacz ramion z tkaniny, całkowicie przykryty czarną polakierowaną 
kolczugą. 

11 Family Crest - herb rodzinny, siedem białych diamentów. 

12 „Tasuki " Sash - szarfa, użyta dla przywiązania włożonych  rękawów, czerwona bawełna. 

13 „Uwaobi " Outer Belt - zewnętrzny pasek, biała bawełna. 

14 

„Igabakarma " - japooskie „pumpy”, biały wzór w ważki na niebieskim tle. Ważka była często 

nazywana „katsumushi" (owad zwycięstwa) i była podziwiana przez samuraja za jej wojowniczy 

wygląd. 

15 Leggings - getry, zrobione z takiej samej tkaniny jak „pumpy”. 
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HORIBE YASUBE TAKETSUNE 

Był samurajem i ordynansem (porządkowym) z uposażeniem z 200 "koku" 

w ryżu. Mistrz miecza szkoły Shinkage, był początkowo bezpańskim samurajem 

o imieniu Yasube Nakayama. Ponieważ zyskał sławę przez swoją słynną wojnę 

(wendetę) w Takadanobaba, Edo (teraz Tokio), zdobył zaufanie Yahe Horibe, 

jednego z retainers klanu Ako, przydzielono mu wolnostojącą rezydencję Asano 

w Edo, i poślubił jego jedyną córkę. Wtedy zmienił swoje imię na Yasube Horibe. 

Po tym jak rodzina Asano wygasła, pojechał do Edo jeszcze raz i mocno nalegał, by 

retainers jak najszybciej zaatakowali rezydencję Kiry. Podczas ataku był w jednostce 

(oddziale) przy tylnej bramie i wyświadczył wybitną usługę (wsławił się wybitnymi 

czynami).  W wieku 34 lat  popełnił harakiri. 

 


