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В селі, що знаходиться на межі Чорнобильської зони, сталася
страшна трагедія - загинули всі його мешканці. Дивним була сама
смерть мешканців - у них ставали крихкими кістки і їхні тіла, не
маючи опори скелету, просто ламалися. Керівництво країни
відправило кілька спецпідрозділів, щоб розібратися в ситуації, але
і вони загинули. Коли трагедія повторилася в кількох сусідніх
селах влада зрозуміла, що ситуація виходить з-під контролю.
Інформація просочилася в ЗМІ і скоро весь світ заговорив про нову
невідому небезпеку, що загрожує життю українців. Поруч зі старою
утворилася нова зона, але огорожа і посиленний режим контролю не
давали гарантії того, що трагедія не станеться знову ситуацію
треба було вирішувати негайно, але як ніхто не знав. В цей момент,
абсолютно несподіванно, свою допомогу запропонував уряд Японії і
надіслав спеціаліста котрий знає як допомогти. Цим спеціалістом
виявився старий буддистський монах, нащадок самурайського роду,
Атсуші Ямагучі. Він має ввійти до складу військового
спецпідрозділу завданням котрого є розвідка в Зоні і надання
інформації про то, щож там відбувається. Спецпідрозділ на чолі з
нащадком старого козацького роду Рубаном вирушає в Зону. В якості
перекладача, до підрозділу приєднується випускниця університету
Шевченко Марися котра окрім східних мов ще вивчала й фізику. Коли
спецпідрозділ порапляє на місце трагедії Рубан помічає, що для
Атсуші немає нічого дивного в тому, що сталося. Рубан прямо
запитує у монаха, що він знає про це і той розповідає, що стикався
з такими проблемами і раніше, в Японії. Перший раз це сталося
після бомбардування Хіросіми, а другий після аварії на Фукусімі. В
результаті атомної трагедії утворюються істоти котрі не мають
інтелекту. Ці істоти, котрих він назвав «Ігору-но-кодомо-тачі»
складаються з енергії і можуть дуже швидко переміщатися на великі
відстані. Харчуються вони кальцієм і саме це стало причиною
загибелі людей. Рубан запитує чому монах не розповів про це
одразу, на що монах відповідає, що на його думку ситуація в
Чорнобилі гірша, бо японські істоти були виявлені швидко і
знешкоджені, а чорнобильські довго жили самі і можливо мають
інтелект, що значно ускладнює ситуацію. Він прийшов сюди, не щоб
розбиратися з тим, що сталося, а щоб знищити цю загрозу.
Знешкодити істоту майже неможливо, але її можна впіймати в
енергетичне поле і залишити без доступу до кальцію, що згодом
призведе до смерті істоти. Бійці спецпідрозділу починають будувати
пастки і скоро ловлять першу істоту і в цей момент з усіх боків їх
починають атакувати інші істоти. Тепер вже людям треба захищатися,
вони створюють захисний бар’єр, але вийти з нього вони не можуть і
самі потрапили до пастки. Їжа і вода закінчуються до того ж
військові не звикли сидіти без діла, розробляється відчайдушний
план атаки на матку істот. Група, використовуючи тактику мурах
Ецитон котру ті застосовують для здолання річок, атакує істот.
Істоти висмоктують кальцій з тіл військових, але ті, не дивлячись
на це, йдуть вперед. Ціною неймовірної самопожертви військові
прориваються до матки істот і створюють блокуючу захисну споруду
всередині котрої консервуються всі істоти. Ціною загибелі
підрозділу загрозу вдається зупинити.
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