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in: Manga Heads Next Dimension Edit Comentários Compartilhar Hades vencido por Seya e Cia! A história começa com um resumo dos atuais Cavaleiros de Bronze (Saya Pegasus, Dragon Shiryu, Swan Hega, Andrômeda Shun e Phoenix Ikki) contra Deus Aida. Cavaleiros de bronze usam sua Armadura Divina.
Aparentemente eles não combinam com Aides, mas em algum momento da luta, Aides reconhece Pegasus, dizendo que ele lutou com ele no passado (em outra encarnação). Nisso há uma imagem do antigo mestre hades no jardim das flores! ROla Capítulo 01 - Dohko e Sion Dohko e Sion são Cavaleiros de Ouro!
Dohko e Shion eram cavaleiros de bronze (suas constelações não foram nomeadas, mas provavelmente Dohko era da constelação de dragão ou tigre, e Shion estava na constelação de escultor, armadura considerada perdida em nosso tempo). O atual Mestre do Santuário (nome não divulgado, mas será um velho
cavaleiro de ouro, da geração anterior de Docco e Shion?) nomeou-os Cavaleiros de Ouro para ajudar na luta contra os Assessores. Dohko quer ir imediatamente ao Palácio do Eliseu, onde os assessores estão localizados, mas Sion tenta detê-lo! Capítulo 02 - Um jovem tenta ajudar Dohko de Libra! Dohko Scales e
Shion Áries começaram uma luta entre eles, cada um dos quais dispara seus respectivos socos: Cem Dragões de Cólera (Dohko) e Star Revolution (Sion). Eles começam a falar e sabem que se continuarem, começarão uma guerra milenar. Sion sugere que não há nada que ele possa fazer para impedir Dohko de ir
onde Assessores e o jovem Cavaleiro de Libra dizem que é o momento certo para matar Assessores. Sion explica que o próprio mestre disse que a Guerra Santa contra os Assessores poderia começar a qualquer momento (na Guerra Santa há 250 anos, os exércitos de Atenas e Assessores travaram uma terrível
batalha até a morte). Sion percebe que ele deve ir ajudar Dohko e os dois saem onde Ides está. Chegando lá, Dohko é imobilizado por uma jovem loira. Sion não tem dúvidas de que este jovem é na verdade Aides, que já está encarnado na Terra e escolheu como mestre um jovem com um coração puro.
Curiosamente, o jovem ajuda Dohko, curando feridas. O espaço ameaçador desapareceu e, aproveitando-se dessa violação, Sion decide atacar o jovem. De repente, outro garoto chamado Tenma de Pegasus aparece e diz: Pare, o que você quer do meu amigo sozinho? Capítulo 03 - Tenma Para a próxima dimensão
personagem, visite Tenma Pegasus, e para A Tela Perdida, visite Pegasus Tenma (TLC). O menino aparece e impede o garoto loiro de matar. Ele se apresenta como Tenma! O garoto aparece e pára de matar o garoto loiro Cavaleiros dourados. Ele se apresenta como Tenma (não Pegasus), bem como um menino
frágil que revela seu nome: Um. Logo Tenma recua os ouros, que se defendem com facilidade, mas, ao mesmo tempo, Tenma consegue escapar em um cavalo, tomando um gol jovem Dourado. O barril, que estava preso ao cavalo, cai, abrindo a urna da armadura sagrada da Pegasus. Capítulo 04 - Tenma Amigos
perguntam sozinho se ele não se machucou na fuga! Tenma pergunta a Um se ele foi ferido na fuga. O cara diz que tem pequenos arranhões. Voltando-se para a solidão, Tenma vê a figura do terrível deus do submundo, Isa, mas acha que é apenas uma alucinação. Neste ponto, Tenma percebe que o barril que ele
estava carregando ao seu lado caiu e diz que ele tem que voltar para obter seu conteúdo. Dois retornos, mas quando Tenma encontra o que queria, os Cavaleiros dourados já estão ao lado da armadura de urna da Pegasus. Capítulo 05 - Espada Aida Dojo pergunta se o menino sabe o que está dentro da urna! Doha
pergunta se o garoto sabe o que tem dentro da urna. Tenma diz que não, mas sabe que ela só deve abri-lo quando ela vem através do mal. Ele então abre a urna e usa armadura Pegasus. Tenma tem medo disso, mas os Cavaleiros dourados explicam o que é armadura sagrada. Ao mesmo tempo, Odin se vira para o
prédio e, por dentro, um garoto frágil encontra uma espada. Atrai tanto que ele acaba sendo uma garota surpresa (Pandora). Pandora diz que ele é o Imperador Aides. Capítulo 06 - Despertando Assessores Pandora diz que um Aides, mas ele não quer acreditar! A garota diz que um é Aides, mas ele está relutante. Ela
pede-lhe para tirar a espada da pedra, porque provará que ele é ajudante. Enquanto isso, Tenma discute com Dohko, mas logo Shion derruba o cavaleiro de bronze. Dohko ainda diz que quer levar Tenma para treinar no templo, mas Sion diz que só quer saber quem deu a armadura do garoto Pegasus. Neste tanto
sente o despertar de Aides na construção. Um já conseguiu pegar a espada. Capítulo 07 - Aides Sion e Dohko Castle tentam parar Tenma, mas Pegasus eventualmente os ignora! Sozinho cai para pedir ajuda a Tenma, mas não é nada além do sonho de Tenma. No entanto, o menino corre para ajudar seu amigo,
enquanto Pandora anuncia o despertar de 108 fantasmas e a aparição do castelo de Ades. Sion e Dohko prevêem o renascimento completo de Aides depois de ver o castelo. Eles tentam parar Tenma, que eventualmente os ignora, sem saber que ele não terá força no castelo. Perto do mausoléu, onde Odin estava,
Tenma vem e fala com sua namorada. Capítulo 08 - Pegasus Tenma Spectre enfrenta os fantasmas de Aides sozinho! Tenma chama um que o ignora. Quando ele tenta se aproximar de seu amigo, Pandora o derruba com seu poder. Pouco depois, três soldados aparecem e começam a atacar o cavaleiro Pegasus,
que tenta, sem sucesso, reagir. Então Dohko aparece e Sion salva Tenma. Capítulo 09 - Suike Cup Barreira é o mestre do cavaleiro de bronze Tenma Pegasus! Os Cavaleiros dourados ajudam Tenme e aconselham todos a sair, já que o campo de força de Aydes reduz sua força para um décimo. Tenma diz que não
se importa, e que seu mestre a ensinou a deixar amigos para trás. Sion e Dohko que ensinou Tenma. O Cavaleiro da Pegasus responde que o nome de seu dono é a Copa Suike (Copa). Os Cavaleiros dourados estão surpresos porque eram amigos de Swickyo quando criança, mas lembre-se que não muito tempo
atrás, na investigação de Weides, ele não era. Enquanto isso, Vermeer Griffin aparece, que atira em Tenma e depois mata Dohko e Shion. Capítulo 10 - Suikyou Para a natureza da próxima dimensão, visite Suiko Garuda para o personagem anime/mangá Lost Canvas, visite Aiacos Garuda (TLC). O fantasma de
Garuda é na verdade um ex-cavaleiro da Copa de Prata! Vermeer é devastador. Ele controla, com sua poderosa técnica, dois Cavaleiros de Ouro, mas Tenma intervém atacando o árbitro. Nada acontece por causa do campo de força dos Aides. Quando o fantasma de Griffin decide acabar com tudo e matar os três
Cavaleiros de Atena, o fantasma de Garuda, um dos juízes do mundo dos mortos, aparece. Ele avisa Vermeer que Pandora quer que você esteja aqui. Os Cavaleiros de Atenas reconhecem a voz do espectro garuda. Quem ele vai ser? Ele não passa de Suiykyo! Capítulo 11 - Warm Up Suiky' pega Tenma e um em
seus braços para aquecê-los do frio! O capítulo começa com um lembrete de estar sozinho durante uma tempestade, abrigando-se em uma pequena casa. De repente, Tenma entra de repente em cena. O fogo da lareira não parece suficiente para nós dois. Um joga suas ferramentas de desenho na lareira, fazendo
com que o fogo aumente. Depois disso, um dorme e Tenma usa este momento para roubar o material do tipo de garoto. No caminho para a fuga, ele conhece um homem que o empurrou de volta para casa. Este homem é Swickyo. Quando alguém retorna, ele fica feliz em ver que Tenma está bem. Suikyo aquece as
crianças com seu cosmos. De volta à luta, Swickyo diz que o mundo só pode ser purificado por Ayed. Capítulo 12 - Water Cup Silver Cup Armor (Copa) é revelado! Vermeer de Griffon estranho Suiky não mata imediatamente os cavaleiros de Atena e diz que duvida que seu companheiro o fará, dado que eles já
estavam do mesmo lado. Suikyo então decide arrancar a cabeça de Tenme, mas o soldado aparece e diz que eles (Suikyo e Vermeer) têm a presença necessária no castelo de Aides. Ambos vão e permitem que os três cavaleiros do espectro de soldados matem, pois estavam inconscientes e sob a influência da
barreira dos Aides. Quando o fantasma está prestes a matar Tenma, o cavalo do garoto acabará resgatando todos e, em seguida, revelando a Taça de Armadura de Prata (Copa) dentro do barril que o próprio cavalo estava carregando. Tenma acorda e vê Dohko e Shiona bem. Eles explicam que seu cavalo chamado
Pegasus os salvou. Dohko explica que a armadura da Copa foi usada por Atena em tempos especiais durante a mitologia, e, portanto, alguém que tinha tanta água do copo teria curado suas feridas, mas eles notam outra das qualidades da armadura, que deve mostrar o futuro. Dohko estranho ver o velho em reflexão,



o próprio Sion como o mestre do santuário, mas ele não conta a ninguém sobre isso, e Tenma não entende quem é a pessoa que se parece com a de uma cadeira de rodas. Capítulo 13 - Cavaleiros de Ouro de Iso e Touro de Capricórnio e Touro Touro! Dohko e Sion receberam uma repreensão do Cavaleiro dourado
de Touro, que diz que eles não podem mais agir sem pensar e atacá-los, como fizeram uma vez. Tenma está lá, mas ela é ignorada. O touro atinge os cavaleiros dourados novatos com seu golpe no Grande Chifre, mas Tenma intervém. O Cavaleiro de Bronze é brutalmente derrubado pelo zelador da segunda casa do
zodíaco. Quando Touro decide atacar três novamente, aparece Iso Capricórnio, que ignora o touro e derruba, balança para baixo, cortando o chão com sua Excalibur, Cavaleiros dourados de Libra e Áries, bem como Tenma. Lá embaixo, os três conversam e decidem treinar mais (Dohko e Sion lutam contra Ides e
Tenma para salvar Odin e Suiky, seu mestre). Enquanto isso, os Cavaleiros dourados do Touro e Iso falam sobre a Guerra Santa e discutem por que Hades já reencarnado e Atena ainda não está. Iso vê a armadura trazida por Dohko e Shion, e sabendo que sua propriedade reflete o futuro, decide olhar para ela na
tentativa de descobrir onde Atena está. Eles eventualmente viram Seyah empurrado por Saori em uma cadeira de rodas em 1990. O passado e o futuro se fundem. Capítulo 14 - Pulseira de Flores de Shun, Cavaleiro de Bronze de Andrômeda, Encontra Saori e Seia! Saori usa uma pulseira floral em Seiyu. Ela diz que
este bracelete vai protegê-lo. Shun aparece, usando uma urna da armadura de Andrômeda nas costas. Saori conversa com Shun e pergunta sobre os outros cavaleiros de bronze. Shun responde que não sabe o que aconteceu com eles, mas ele sabe que eles estão vivos. De repente, Shun percebe que há algo errado
com Seya. Ele pergunta a Saori se ele está vivo ou não, pois ele não pode sentir o cosmos de seu amigo. Saori diz que a espada de Ides ainda habita no peito de Seya. Shun permanece incompreendido, e Saori explica: Assessores feriram Seyah com uma espada, que nada mais é do que uma espada invisível usada
pelo senhor dos mortos para amaldiçoar as pessoas. Porque Pegasus, da era mitológica, dificultou seus planos de conquistar a Terra, ele aproveitou o momento em que Seya me salvou e o feriu seriamente. Agora ele tem apenas 3 dias de vida enquanto a espada continua se movendo e alcança seu coração. É a
Maldição dos Ides. Homem mais próximo de Deus: O Cavaleiro Dourado da Virgem de Hidjima! Shun sugere que eles podem fazer algo para salvar Sey. Saori avisa que eles não têm muito tempo, mas eles vão tentar falar com alguém. Shun decide acompanhar Saori. Os dois aparecem em Star Hill, um lugar onde os
mestres ficam para ver as estrelas e prever o futuro das gerações futuras. Saori diz que o local também é o lugar mais próximo da lua. Shun se surpreende e Saori diz: vamos minha irmã mais velha Artemis. A terra começa a tremer e o espaço-tempo começa a distorcer. Dois chegam ao lugar acima das nuvens:
Olimpo. Shun usa armadura. Saori percebe que ela é novamente armadura de bronze e explica o fato de que a Armadura Divina retorna à armadura de bronze (quando a armadura é banhada no sangue de Atena e o cavaleiro eleva o cosmos ao infinito e deseja a vitória, ele se torna a Armadura Divina, mas quando a
missão é concluída, ele retorna à sua antiga forma). Shun diz que se sente melhor para usar armadura de bronze como ele saiu vitorioso de muitas batalhas com ela, sempre defendendo Atena. Saori diz que é hora dela proteger Shun e decide ir ao templo de Artemis. A história remonta a 240 anos. O touro e Iso são
fornecidos por um homem ruivo: um ex-Cavaleiro dourado da Virgem chamado Shijima. Ele diz que parece um cosmos muito distante, aproximando-se rapidamente deles, este é o grande espaço de Atena! Capítulo 15 - Templo da Lua Atena decide antender o pedido da bruxa Hekate e corta seu cabelo! Shun e Atena
vão ao templo de Artemis, mas se perdem. De repente, uma coruja aparece e se transforma em uma velha. Esta mulher se apresenta como Hekeit, a Bruxa da Lua e as perguntas para onde Shun e Saori vão. Eles respondem dizendo que querem ir ao templo da Lua. A bruxa pergunta o que duas pessoas querem fazer
no Templo da Lua. Saori se apresenta como Atena e responde dizendo que quer encontrar sua irmã. A velha começa a sentir o cheiro de Saori, reconhecendo-a depois. Para sentir falta de Shun e Saori, a velha pede algo em troca. A velha tira a adaga de suas roupas e diz que quer um pedaço do cabelo de Atena. Ela
explica que se você ferver o cabelo de Atena com água e tomá-lo, então uma pessoa terá longevidade de 100 anos. Shun não aceita o que a velha quer, mas Saori concorda por duas razões: primeiro, porque ela já queria ficar mais fácil para cortar o cabelo de antes, e a segunda, porque essa é a única maneira de sair
deste labirinto e chegar ao templo de Artemis. A velha corta o cabelo de Saori e desaparece com o labirinto! Shun e Atena partem e finalmente chegam ao Templo de Artemis. São atacados por flechas. Shun usa sua defesa circular e salva Atena. Nos satélites, os guerreiros são fiéis à deusa da Lua Artemis! em
seguida, há mulheres bonitas segurando flechas: elas são companheiras (lua soldada). De repente, outra mulher, seu líder e servo Artemis, aparece, e se apresenta como Calisto. Ela reconhece Atena e pede desculpas pelo ataque ordenando aos satélites um pato na frente da irmã de Artemis. Saori conta que veio
para Artemis e Calisto responde que o comportamento de Atena recentemente (batendo Poseidon e Aida) já chegou aos ouvidos da artemis, que não está nada satisfeita. Calisto ordena que Atena saia e espere artemis convidá-la. ser mais calmo. Atena diz que não vai embora, e diz que usará seus poderes se for
preciso. Calisto entende e despenca atena até onde Artemis está. A deusa da lua aparece em armadura. Duas irmãs, Atena e Artemis, cara a cara! Capítulo 16 - Enquanto houver amor Artemis fica indignado ao saber das reais intenções de sua irmã Atena! Atena e Artemis cara a cara. Artemis desce as escadas e fica
em frente a Atena, direcionando seu bakulum para a cabeça de Atena. Atena diz que gostaria de fazer um pedido: ela pede a Artemis para emprestar sua força para voltar no tempo e roubar a espada de Aydes. Artemis irrita e pede que Atena cale a boca, dizendo que isso causou muitos problemas ao derrotar
Poseidon e Aida, além disso, causará uma distorção do espaço/tempo. Artemis levanta seu baculum e tenta atingir Atena, que está se defendendo bloqueando o ataque de sua irmã com seu bakulum. Artemis questiona o fato de que Atena está tentando salvar a vida humana e que é hora de destruir pessoas que só
querem saber como poluir o universo. Atena está presa na parede, mas responde dizendo que as pessoas são tolas e até roubam e cometem crimes, possuem o chamado amor. Enquanto houver amor, Atena sempre acreditará nas pessoas. Artemis fica ainda mais irritado e joga o bakulum de Atena no chão. Shun
tenta ajudar, mas é parado por Calisto. Artemis diz que, vivendo com pessoas, Atena é eventualmente contaminada por sua estupidez, e que o amor nada mais é do que uma ilusão criada pelos humanos. Ela adverte Atena para parar com isso, porque de outra forma causaria a ira do mestre supremo (provavelmente
uma referência a Atena e Shun expulsos do templo de Artemis! zeus) e ela será rebaixada de deusa para homem. Saori começa a derramar lágrimas, mas insiste que acredita nas pessoas. Artemis diz que ele e Apolo são incapazes de controlar o tempo e são apenas o portador deste poder: o deus do tempo, Kronos.
Atena pergunta onde ela pode entrar Kronos, mas Artemis não sabe, dado que ele não tem uniformes. Artemis diz que o pedido de Atena é impossível de fazer, e pede que ela saia. Atena e Shun são expulsos do templo. Atena se levanta e diz a Shun que ela está determinada a encontrar Kronos. Hekeit, a bruxa da
lua que cortou o cabelo de Saori, aparece agora como uma garotinha e diz que sabe como encontrar Kronos. Artemis conversa com Calisto e começa a chorar, dizendo que sua irmã mais nova é muito corajosa e não importa as dificuldades que enfrenta, ela sempre defenderá seu amor pelas pessoas. Capítulo 17 -
Lascoumune Lascoumuune, um dos principais satélites, chamado Calisto para eliminar Atena! No Templo de Artemis Calisto, sem o conhecimento de Artemis, envia Raska Moon, seu principal companheiro, para matar Atena, que se tornou um grande problema para os doze deuses do Olimpo e não se preocupa mais
com seu dever real. Enquanto isso, Saori e Shun, Bruxa Hecate, procure a entrada para encontrar Kronos. No caminho eles são perseguidos, e Shun pede a Saori e Hekat para continuar. Um homem que repetidamente se recusou a lutar, usa seus punhos para derrotar seus inimigos novamente. Os dez satélites que
os seguiram foram derrotados pela Onda Relâmpago shun. Rasku Moon aparece com uma flecha apontando para Shun, e o esfaqueia com um Viper Vermelho. Com o ataque há uma cobra voando em um movimento em espiral ao redor da corrente Shun. A luta continua, e Shun está prestes a receber um golpe de
misericórdia, mas o cosmos coberto de chamas aparece: PHOENIX Imortal. Capítulo 18 - Phoenix Bird Artemis fica indignado ao saber das reais intenções de sua irmã Atena! Ise, Ochs e Hijima conversam. Hidzima, graças à sua força, entende que Atena está lá e deve chegar em breve. Ise e Bull são cautelosos.
Enquanto isso, agora, Rasku Moon tem seu chute Karmesim Vipuka segurado por Ikki Phoenix, que mais uma vez tem uma entrada triunfal. Rasku Moon dispara mais flechas, mas nenhuma delas entra no Cavaleiro de Bronze. Rasku Moon admite que Ikki é o cavaleiro de bronze mais poderoso, mas Ikki diz que Shun
também é muito forte, embora ele não apareça o tempo todo por causa de sua calma e do fato de que ele odeia machucar os outros. Ikki diz a Rask Moon que se Shun quisesse usar seu verdadeiro poder, ela já estaria morta. O satélite se enfurece e diz a Ikki para calar a boca, atacando novamente com seu soco
Carsimo Viper. Ikki novamente segura as flechas mortais, devolvendo o golpe para Sputnik. A flecha atinge o peito de Rasku Moon, que cai quase morto no chão. Ikki volta sua atenção para Shun, que não está tão ferido. Ele diz que vai deixar Atena sob cuidados, pois ele terá que lidar com a questão de ficar neste
momento! Mais tarde, Shun acorda e percebe que seu irmão o ajudou a derrotar Rask Moon por causa da fênix que está no chão. Cavaleiro Andromeda em lágrimas descobre que seu irmão o ajudou novamente. Hecate e Atena finalmente chegam ao seu destino. Eles encontram um lago enorme, e a bruxa diz que é o
único lugar onde eles podem encontrar Kronos, o deus do tempo. Capítulo 19 - Portas Espaço-Tempo Atenas e Shun estão unidos em uma jornada de tempo graças a uma cadeia de flores! Hekat e Atena conversam em frente a um lago enorme. A bruxa diz que não vê água, mas várias galáxias que se misturam no
passado e presente no portal do tempo e do espaço na Terra. De repente, uma voz aparece, perguntando quem está lá. A voz não passa da voz do deus Kronos, que quer saber quem está incomodado com o nator do tempo. Sem pensar, Kronos mata Hekat num piscar de olhos e diz que a próxima pessoa a morrer
será Saori (ele ainda não sabe que ela é Atena). Kronos ataca Saori, mas a deusa se defende com um escudo, embora ela seja jogada no chão. Entretanto A lua, que não está morta, parece ser Calisto. O satélite pede desculpas por permitir que Atena escapasse e caísse no chão, mal capaz de dizer o nome do
homem que ganhou: PHOENIX! Calisto está indignado com a arrogância de Atena e seus cavaleiros que entram no Olimpo como também querem. Ela diz que todos os deuses do Olimpo se unem, e coisas terríveis devem acontecer. De volta ao lago, Shun acorda Saori, que estava deitado no chão, e pede desculpas
pelo atraso. Atena agradece por ter sido absorvida a tempo se Shun não tivesse vindo salvá-la. Shun percebe que Hekat morreu quando foi interrompido pelos lagos que se aproximavam. Kronos pergunta quem são. Saori responde dizendo que ele é Atena, um dos Doze Deuses do Olimpo. Kronos tem medo de
descobrir que a filha de Zeus, então sua neta está na frente dele. Atena então pede a Kronus para levá-la de volta no tempo, cerca de duzentos anos atrás, na Guerra Santa anterior contra assessores. Kronos pergunta por que Atena é uma coisa do passado, e a deusa responde que é para salvar a vida de um homem.
Ela diz que o homem ferido por Starwatch aparece na frente de Shun e Atena antes que eles voltem no tempo! espada de Assessores, e ela tem apenas três dias de vida. Kronos pergunta se Atena quer voltar no tempo para se livrar da espada de Aida, e Saori diz que sim. Kronos diz que Atena é estúpida e não pode
mudar o passado, muito menos o destino das pessoas. No entanto, Kronos pergunta se ela estaria disposta a sacrificar sua vida por isso, e Atena responde afirmativamente. Atena implora para Ayda levá-la e diz que dará algo em troca. Kronos concorda, mas diz que vai sobrecarregar a vida de Atena por ele. De
repente há um relógio gigante: é Starklock. Kronos dará a Atena três dias, e se ela não voltar no tempo, ela ficará presa para sempre no passado. Atena concorda. Kronos explica que a entrada durante a Guerra Santa Antiga é em uma galáxia vermelha, bem abaixo do relógio estelar. Ele ainda adverte que se cair em
outra galáxia, ela entrará em outro passado ou futuro. Atena agradece Kronos, que se opõe, dizendo que ele não precisa de agradecimentos como ela tirou sua vida por ele. Kronos ainda faz um aviso final: Atena não será capaz de mudar a história, caso contrário ele terá que interceder. Saori entrega uma pulseira
floral e diz que vai mantê-los juntos, fazendo com que eles não caiam em outras ocasiões. Ambos são coisa do passado. Capítulo 20 - O Nascimento de Atena Saori (Atena) torna-se uma criança em seu retorno ao passado para tentar salvar Seyah! Shun e Saori são cobertos pela descoberta do espaço/tempo. Atena
pede a Shun para não soltar sua mão, caso contrário eles podem ser capazes de se separar e nunca mais serão capazes de se encontrar novamente. O Cavaleiro de Andrômeda faz um grande esforço, mas a cadeia de flores que os une eventualmente os destrói. Kronos fala com Hecate e a bruxa fala O tempo não o
subestima. De repente, na frente de Hecate há uma ampulheta gigante, uma ampulheta de estrelas. Kronos diz que ela enviou Atena de volta no tempo, junto com o Cavaleiro, que a defendeu como ela pediu, dando-lhes um prazo de apenas 3 dias. Kronos também diz a Hecate que ele vai forçar Atena a passar pelo
teste, misturando um pouco em seus telômeros (DNA). Hecate fica mal compreendido e Kronos vai dormir. A bruxa imagina que Kronos enviou Atena para uma morte certa, pois ela terá que enfrentar a antiga Guerra Santa. No Castelo de Aides, no passado, Pandora sente que algo acabou de chegar. No santuário, os
Cavaleiros de Ouro, Touro, Iso e Hijima também sentem a chegada de um espaço incrível. Hijima faz uma revelação: a deusa Atena finalmente chegou! Eles correm para a Estátua de Atena. Sion e Dohko falam sobre a chegada de Atena. Tenma também quer ir vê-lo, mas Sion pára, pois apenas os Cavaleiros de Ouro
podem escalar as Doze Casas do zodíaco. Sion explica que os Cavaleiros de Bronze e Prata só devem proteger o perímetro ao redor do santuário. Vermeer de Griffin e Suiique de Garuda se apresentarão no Castelo de Ides novamente. Pandora avisa aos juízes do Inferno que Atena apareceu no Santuário, mas há
algo estranho nisso. Bull e Ise encontram Atena: ela é apenas uma criança! Capítulo 21 - A Adaga do Papa Shun encontra Tenma Pegasus e o confunde com Seyah! Baby Athena aparece diante de três Cavaleiros de Ouro: Touro, Iso e Hijima. Eles se perguntam se ela realmente é Athena e Hijima responde sim,
sentindo seu cosmos. O Mestre do Santuário aparece e pede-lhes para não tocá-lo. Ele então a leva de joelhos e informa que o exército de Aydes tentará matá-la. Ao fazê-lo, ele ordena que os três retornem ao seu zodíaco Al-Doma. Todos obedecem, mas Hidjima tem um mau pressentimento. No castelo, Assessores
Pandora confirma o nascimento de Atena. Vermeer se oferece para matá-la, mas Pandora a ignora, que ordena que Suiukyo o faça. Vermeer está indignado, especialmente porque Swickyo já foi cavaleiro de Atena antes. De volta ao santuário, Hijima convida Knight para apoiar Atena, mas os outros Cavaleiros
dourados avisam que o Grão-Mestre ficará bem. Hidjima ainda tem um mau pressentimento. O anfitrião, inquieto ao lado de Atena, puxa um punhal, ri e dirige ao lado de Atena. Neste momento, algo está caindo do céu para o santuário. Tenma vai para o Coliseu e encontra o cavaleiro de bronze Andrômeda Shun, que
é forçado a encontrar alguns soldados. Shun diz aos soldados que ele é um cavaleiro de Atena, mas os soldados não confiam nele, como nunca o viram antes. Shun tenta dizer que veio do futuro, mas é ignorado pelos soldados. Shun deve usar suas correntes de Andrômeda para derrotar os soldados. Tenma, vendo
tudo, desafia Shun. Shun olha para Tenma e diz: Saya? Capítulo 22 - A Origem da Deusa Cardeal de Peixes Aparece Grão-mestre e virgem Hijima! Seia? Esta é a reação de Tenma ao ouvir o nome pelo qual ele é chamado pelo estranho cavaleiro que ele vê. O Cavaleiro de Pegasus diz que Shun está lá para matar
Atena, que acabou de aparecer no templo em mais de 12 casas. Shun fica aliviado e tenta ir onde a deusa está, mas Tenma tenta impedi-lo de usar seus meteoros Pegasus. O impacto é facilmente bloqueado pela correnteza de Andrômeda. Shun explica que ele veio do futuro para salvar um amigo que morreria no
devido tempo. Shun explica que, como Tenma, seu amigo é um cavaleiro de Pegasus. No templo de Atena, o Grão-Mestre, que tem uma criança Atena em seus braços, puxa uma adaga. No castelo, Aides Pandora explica a Vermeer Griffon que o Grão-Mestre do Santuário está do lado de Aida e que ela vai acabar
com Atena, já que ela está indefesa por ser uma criança, mas que eles não devem vacilar como a incrível vontade que supera Aida e Atena começa a se mover. Hijima aparece no santuário e não permite que o Grão-Mestre mate a bebê Atena. Ele fica surpreso quando tira a criança das mãos do Grão-Mestre e surge
Peixes da Noite Dourada: Cardinale. O Grão-Mestre ordena que Peixes matem Hijima, dizendo que ele é um traidor, mas o Cavaleiro não acredita nisso, dizendo que o Cavaleiro da Virgem nunca trairá Atena. Ele então liga o Grão-Mestre e mostra a Rosa Branca, ameaçando a cabeça do santuário. No entanto,
quando ele estava prestes a atacar o Grão-Mestre, o Cardeal surpreende e joga a Rosa Branca diretamente no peito de Hidjima, dizendo ao cavaleiro Virgem que, embora ele soubesse a verdade, ele não deveria seguir o caminho certo. Hijima cai. Em outro lugar do santuário, Shun e Tenma decidem ir onde Atena
está. Capítulo 23 - O inimigo está dentro do santuário de Áries Shion tentando interromper o progresso de Tenma Pegasus e Shun Andrômeda! O Grão-Mestre pergunta ao Cardeal quais são suas intenções. O Cavaleiro de Peixe responde dizendo que eles são os mesmos que o Grão-Mestre. O Cardeal explica que
recorreu a Aida para se libertar do medo da morte, para garantir que ele teria paz após a minha morte. O Grão-Mestre conclui que ele é de fato um traidor, mas Golden Night Fish responde dizendo que há mais traidores entre os Cavaleiros de Ouro! Enquanto falavam, Hijima fugiu com Atena de joelhos, mas o Cardeal
adverte o Grão-Mestre para não se preocupar, pois os teleportes não podem ser emitidos na área das Doze Casas. Portanto, Hijima não irá longe, pois está ferido, e terá que passar pela Sala do Mestre e pela Casa de Peixes, onde está esperando por terríveis rosas demoníacas. O Grão-Mestre não acredita muito nas
palavras do cardeal e diz que só terá paz quando vir o cadáver de Hijima e Atena. Ele então ordena que o Cardeal os siga. Hijima promete a Atena que irá protegê-la. Ele ainda não acredita que o Grão-Mestre e o Cavaleiro de Peixe sejam traidores. Hge que há mais traidores no Santuário e, por telepatia, conversando
com Iso Capricórnio e o Touro Touro. Ele diz aos Cavaleiros dourados que o inimigo está dentro do Santuário. Em Capricórnio Casa, Ise ouve a voz de Hidjima e diz que o Cavaleiro da Virgem nunca abre a boca, privando-se de seu senso de fala para acumular cosmo, então ele usa a telepatia. O touro diz não ter
ouvido nada, e Ise acha que foi apenas sua imaginação. O touro então retorna à Casa dos Touros para protegê-la do ataque do exército de Aida. Shun continua tentando explicar a Tenme que ele é um cavaleiro de Atena. Tenma então pare de lutar e diz que não pode mais fazer isso, pois sente que Shun é um amigo,
ou melhor, seu melhor amigo! Tenma explica que seu melhor amigo é chamado de solitário, mas Aides pegou seu corpo e o levou para seu castelo. Shun diz que Odin se parece com ele porque seu corpo também foi roubado por assessores no futuro. Tenma diz que ouviu que Aides só pega o corpo do garoto mais
puro de seu tempo e acredita em Shun. Eles foram procurar por Atena. Chegando à Casa de Áries, Shun reconhece Sion, que estranhamente reconhece a lata. Tenma explica que Shun veio do futuro, mas o Cavaleiro dourado de Áries não acredita na história. Shun então ataca Sion com suas correntes de
Andrômeda, mas o golpe é repelido. Sion ordena que Shun saia, caso contrário ele será considerado um inimigo. Sion usa a Parede de Cristal para repelir Shun. Shun reconhece o golpe e sabe que, embora seja novo, ele não está atrás do velho Mestre Shion. Sion está se preparando para dar o último golpe em Shun,
mas Tenma decide ajudar o Cavaleiro Andrômeda! Capítulo 24 - A Parede de Cristal de Shijima segura a bebê Atena em seu colo depois de ser atingida pelo Cardeal Peixes! Hidjima tem um bebê Atena no colo, mas ela está muito enfraquecida pela rosa sangrenta de Cardinale de Pizi. Ele se pergunta por que sua
mensagem telepática não chegou aos Cavaleiros de Ouro, e ele até pergunta se alguém não criou uma barreira para parar sua telecinese. Na casa de Áries Sion, é irreparável mesmo diante das ameaças de Tenma da Pegasus para lutar com ele. Apesar disso, o Cavaleiro de Bronze pede a Sion que olhe nos olhos de
Shun que ele o reconhece como um cavaleiro de Atena, mas isso não convence Sion de que ele não muda sua posição para não dar passagem aos cavaleiros. Isso leva Tenma a perder a paciência e atacar Shion, que intercepta o golpe de Tenma e diz ter ouvido algo que Tenma diz que não ouviu, mas o Cavaleiro
dourado ouve a mensagem de Shijima, que explica o que aconteceu antes da estátua de Atena e a traição do Grão-Mestre e cardeal Pisces. Então, com essa informação, ele está se preparando para enfrentar o cavaleiro da Virgem e a criança Atena, mas ele sente que eles não estão mais sozinhos. De repente
fantasmas vêm e Sion diz que agora ele não será capaz de sair da casa de Áries porque ele tem que protegê-la e pede a ela ir para encontrar Shijima, incluindo Shun, a quem ele parece reconhecer como um cavaleiro de Atena. De volta à batalha, os fantasmas duvidam que Sion os enfrentará sozinho, e o Cavaleiro
dourado diz que se eles darem mais um passo, eles se transformarão em pó, então o fantasma se atreverá a atacar e ser destruído. Fantasmas então descobrem algo na frente de Shion, mas quando eles estavam prestes a avançar vem Suikyo de Garuda do Heroísmo Estrela Celestial, um dos três juízes do mundo
dos mortos e o mestre de Tenma, que impede a promoção de todos dizem que se o fizerem, eles serão destruídos. Neste ponto, o vilão pede uma pequena pedra que é entregue a ele e com ela ele a joga na direção de Sion, que vê sua Parede de Cristal quebrada em vários pedaços na sua frente. Suiiko comenta que
por todo esse poder seria uma fraqueza, e foi aí que ele atacou. O juiz então revela que aprendeu isso treinando com Shion quando eram crianças. Neste ponto, Sion pergunta o que Swickyo veio lá para fazer, e então responde: Eu passei pela cabeça de Atena!. Capítulo 25 - Lágrimas do sangue de Shion Garuda e
Swickyo Garuda colidem na entrada da Casa de Áries! Sion está em frente a Aries House. Vários fantasmas, liderados por Suiequyo de Garuda, estão na invasão das Doze casas do zodíaco. Sion pergunta a Swickyo, pergunta o que aconteceu com ele e por que ele traiu Atena. Suikyo não quer responder às
perguntas de Shion, e os fantasmas decidem atacar. Suikyo adverte que se tentarem atacar, serão facilmente destruídos, mesmo que tivessem mais de cem especificações juntos. Fantasmas ignoram o aviso e o ataque de Suikyo, mas são facilmente destruídos por Shion Áries. Suike avisa que quem cuidar de Sion
será eles e ordena que os fantasmas restantes se mudem para a próxima casa, Touro, pois ele restringirá os movimentos de Shion. Em outro lugar, Hecate se pergunta se ele fez a coisa certa ajudando Atena, mas nisso vem Ikki de Fnix, que ouviu a bruxa chorando e pergunta onde Atena está. Hekate avisa que ela
não tem nada a dizer a Ikki, mas o Cavaleiro de Bronze derruba a bruxa do poste onde ela estava sentada. Ele então diz que ele é Ikki, um cavaleiro de Atena, para surpresa do Hecate. A pequena bruxa explica que Atena e Shun foram para a Guerra Santa anterior, mas Kronos mudou os telômeros de Atena,
transformando-a em uma criança. Hecate avisa que desta forma Atena morrerá facilmente. Ikki então pede a ela para levá-lo a Kronos, embora ele pretendia entrar no Templo da Lua para destruir aquele que ordenou o ataque a Atena, pouco depois de seguir Rasca Moon. Mesmo durante a Guerra Santa anterior, Sion
pede a Suikie para abrir seu coração, já que os fantasmas desapareceram. Swickyo fica surpreso, dizendo que só precisa da cabeça de Atena. Sion entende e decide lutar, mas é facilmente derrubado de seu velho amigo. Após sua recuperação, Sion vê Swickyo chorando lágrimas de sangue. Capítulo 26 - Signo
Athena Ikki de Phoenix conseguiu voltar no tempo para tentar encontrar Shun e Saori! Ikki e Hekata vão para o lago do tempo e do espaço. O Cavaleiro de Phoenix tenta acordar os Kronos adormecidos para ir onde Atena está, mas Hecate se recusou a avançar com medo de estar envolvido. Neste ponto, Ikki descobre
um fluxo de flores saindo da galáxia vermelha do lago do tempo e do espaço. O cheiro do jardim de flores do santuário paira no ar e Ikki acha que pode chegar a Atenas depois desse cheiro. Ele pede a Hekat para contar ao dragão e cisne a situação e pula em um turbilhão de tempo e espaço, agarrando-se a uma
cadeia de flores. No passado, na Casa de Áries, a batalha entre Swickyo Garuda e Áries Shion parecia que se tornaria uma guerra milenar, e as forças dos dois estagnaram no meio, mas como antes, suas forças eram equivalentes, agora, alguns anos depois, há uma diferença, e a força que estagnou voou na direção
de Shion. Suiku, que está tentando ultrapassar Dom Áries, diz a Sion que ele vai dar o golpe final e continuar. Neste ponto, como e quando Shun chegou, um novo impacto atinge o santuário! Ikki Phoenix aparece triunfante. Spectre faz as perguntas de Ikki, perguntando para onde ele está indo. O Cavaleiro de Phoenix
responde dizendo que ele está indo onde Atena está. Sion tenta pará-lo, mas Ikki avisa que ele vai passar a força e derrotar aquele que está na frente dele, seja um amigo ou um inimigo! Capítulo 27 - A batalha mortal no templo de Suikio Áries Garuda sofre com o impacto do fantasma de Phoenix, lançado por Ikki!
Suiquio pergunta a Ikki de Phoenix se ele mudará de ideia, como o próprio Phoenix avisou que ele derrotaria amigos e inimigos para chegar a Atenas. Com a negação de Ikki, Suikyo tenta insultar Ikki dizendo que ele não vai fazê-lo, pois ele é apenas um Cavaleiro de Bronze. Ikki ignora completamente a conversa com
Swickyo e ataca, jogando o capacete para fora do espectro Aydes. No entanto, no contra-ataque voa o capacete do Cavaleiro de Bronze. Dois golpes na troca e no peito da armadura de Phoenix destruído. Suikyo se gaba de que é muito fácil lutar contra Phoenix. Ikki, atencioso, não entende como alguém tão forte pode
ser, com poder superior aos Cavaleiros de Ouro. Suikyo então decide matar Ikki, mas o Cavaleiro de Bronze ataca com seu Ataque Fantasma de Phoenix, que cai no fantasma. Sofrendo com o ataque de Ikki, Suikyo ouve a voz de seu irmão Suisho. Shun e Tenma chegam à Casa do Touro, mas o touro os força a
voltar rapidamente. Fantasmas surgem atrás de dois cavaleiros de bronze. De volta à luta em Áries House, Suikyo está ansioso para ver que foi atingido pelo lendário Phoenix Ghost Strike! Capítulo 28 - Shuisha um fantasma misterioso surge para atacar e fazer uma oferta para Suiky!! Sion duvida do impacto do
Fantasma de Phoenix, e Ikki explica que é um golpe lendário que destrói não o corpo, mas o espírito. Sion então diz que foi É por isso que Suikyo ficou sem forças para lutar, mas Ikki avisa que o golpe teve apenas metade do efeito, porque no momento em que ele disparou seu tiro, Suikyo deve se lembrar de algum
pesadelo de seu passado, de alguma forma anulou o golpe. Suikyo sobe as escadas até a Casa do Touro. O fantasma é atencioso, imaginando como pode haver um cavaleiro de bronze tão forte. Neste momento, o Ataque Fantasma de Phoenix está começando a fazer efeito. Suiiko começa a se lembrar de seu
passado. Sui ao contrário do irmão de Suicho, Suisho, morre de doença, e Sui ao contrário dele tenta dar força ao seu irmão observando o relógio do santuário. Ele começa a implorar a Atena para salvar seu irmão, mesmo dando sua vida em troca. De repente há um fantasma. Ele disse que veio do submundo para
pegar Suisho. Suikyo tenta acertá-lo, mas o fantasma consegue escapar. Ele diz que veio à Terra por uma razão especial: Pandora estava fascinada pelo seu verdadeiro poder, e se ele se juntasse ao exército de Aydes, ela daria a Swickyo o título de um dos três juízes do mundo dos mortos. Suike diz que não, como
seria uma traição com Atena. O fantasma diz que o destino do seu irmão depende dele, porque se ele morrer, ele irá para o inferno e sofrerá por toda a eternidade. A cena volta ao presente e Suikyo se pergunta se foi um sonho. Ele então reconhece o poder de Ikki, mas sabe que não foi nada e não haverá fim para seu
espírito. De volta à Casa de Áries, Ikki fala com Shion e pede a todos que se apressem e protejam Atena, mas Sion diz que ficará em sua casa. Nuvens escuras começam a cobrir o santuário. Na Casa do Touro, O Touro pede a Shun e Tenma para seguir em frente para a próxima casa, Gêmeos. Fantasmas, que
estão na Casa do Touro, estão se preparando para a batalha, mas o Touro imediatamente descarta seu Grande Chifre. Todos os fantasmas morrem. Neste ponto, Suikyo aparece na Casa Taurus e Ochs o reconhece. Capítulo 29 - Lanças de Gelo Suiky' atira suas lanças de gelo de lótus branca para explodir touro
touro! O touro e Suike olham um para o outro, mas o touro ainda se senta. Bull Ryder diz que não mudará sua posição, pois é o suficiente para derrotar o fantasma. Na Casa de Áries Sion, ele é atencioso e convencido de que o Touro vencerá Sukyo. Subindo para a Casa de Gêmeos, Tenma e Shun também estão
certos de que Bull ganhará. Sion começa a se lembrar do passado e vem a imagem dele, Dohko e Suikyo em frente à lápide de seu irmão morto, Suisho. Suikyo, obedecendo às ordens do Grão-Mestre, vai a Florença para descobrir se há sinais do renascimento de Aides. Anter sai, Suiko diz que tem algo a perguntar a
Shion e Dohko, mas no final ele consegue. Sion e Dohko prometem cuidar do túmulo de Suisho. De volta à Casa Áries, Sion lamenta que ele nunca pensaria que Swickyo voltaria como espectro de Aydes. Na Casa do Touro, Swickyo sente o poder destrutivo da greve do Touro. Bull questiona Suikyo, que ele tem algo
mais de Aida em troca de Surplice. Ele também acusa o ex-cavaleiro de trair Atena e dá outro soco. Desta vez Swickyo consegue parar o ataque com uma mão, formando um vórtice com umidade do ar. Suikyo então avisa que se Ox avançar, ele será morto. O touro então atira em Big Horn, mas é surpreendido pelas
lanças de gelo cristalizadas com a lata do suikyo. O fantasma então atira seu chute White Lotus Ice Spears (Hisu Byaku Renge). O touro foi derrotado! Capítulo 30 - O Anjo Caído de Uma Asa apenas Tohma foi acorrentado à prisão lunar, mas libertou Calisto! Nos arredores do Templo de Artemis na prisão lunar Calisto
chama Tohma e avisa que é hora de ele deixar este lugar. O anjo está preso com correntes na coluna e Calisto ordena ir ao santuário de Atena para trazer a cabeça do cavaleiro Seyy Pegasus. Tohma nega que ele já foi um Anjo (Cavaleiro Celestial ou Guerreiro do Céu), e, portanto, se recusa a matar alguém tão
insignificante quanto o Cavaleiro de Bronze. Calisto avisa que se ele desobedecer a ela, a máscara que ele usa apertará sua cabeça até que ele seja quebrado em mil pedaços. Ela também adverte que ele é um anjo caído em uma asa, e que ele o manteve neste lugar para esta mesma situação. Finalmente, Calisto
diz que se cumprir sua missão, a máscara será removida de seu rosto e ele estará livre. O anjo aceita e pede a Calisto para trazer sua Glória (Armadura Celestial). No passado, Ikki de Phoenix chega à Casa do Touro e encontra o Touro na posição de acertar o Grande Chifre. Phoenix então percebe que o Touro já está
morto, mas acha incrível que ele ainda defenda Ikki Street, em sua opinião, ainda mais respeita Swickyo, elogiando seu poder destrutivo. Pegasus Tenma e Shun Andrômeda continuam a subir até a Casa de Gêmeos, e Shun sente o cosmos de seu irmão. Tenma pergunta a Shun e pergunta se Ikki também veio do
futuro. O Cavaleiro de Andrômeda elogia seu irmão, comparando-o a um exército de milhões de guerreiros. Enquanto isso, os dois finalmente chegam à casa de Gêmeos. Eles decidem atravessar a casa, que é sem o cavaleiro dourado protetor, mas entram no labirinto de gêmeos e voltam para a entrada. Atualmente,
Seya está em uma cadeira de rodas. Tohma, vestido com sua Glória, chega ao local e vai para Seyah. Capítulo 31 - O labirinto do templo dos cisnes emerge para salvar a Orla Marina do ataque de Tohma! Tohma está prestes a matar Seyy, mas ele vê que Pegasus está praticamente morto, e então decide que ele não
vai dar um golpe de misericórdia. De repente, ele lembra que se você pegar a cabeça de Seya, ele será libertado da máscara e poderá levar sua irmã, de quem ele estava separado. Então ele está se concentrando em Seia novamente. A cabeça de Seya cai no chão com um golpe. Foi tudo apenas uma ilusão sentida
por Shun assim que ele tentou atravessar a casa Gêmeos pela segunda vez (no passado). Em seguida, há dois templos gêmeos, Tenma e Shun, e cada um passa pelo templo. De volta ao presente, Tohma tenta matar Seya, mas o cosmos divino vem do bracelete de flores de Seya. Angel nada em uma cadeira de
rodas com Seya, então a joga no chão para matá-lo, mas Marin parece salvar seu pupilo. Tohme consegue desalojar Seyah da cadeira de rodas, mas Marin consegue mantê-lo. Ao mesmo tempo, Tohma está fazendo uma ferida no pescoço de Marin. Quando ele estava prestes a matá-la, há um abraço de cisne.
Capítulo 32 - Prenúncio da batalha mortal do Cavaleiro Gêmeo Dourado aparece diante de Shun Andrômeda! O Cavaleiro dourado de Gêmeos aparece na frente de Shun. O Cavaleiro de Andrômeda tenta falar com o Cavaleiro dourado, dizendo que ele não é uma das pessoas que inocula as Doze Casas, e por isso
ele deve permitir sua passagem. Shun se concentra, fechando os olhos, e de repente os Gêmeos desaparecem. Tudo era apenas uma ilusão, e a saída aparece bem na frente do Cavaleiro de Bronze. Agora Higah quer saber quem é a pessoa na sua frente, já que ele não se parece com Marina, o Fantasma ou mesmo
o Cavaleiro. Marin responde que ele está lá para matar Seya. Hgah vai ao ataque, mas Tohma diz que será inútil e que ele vai acabar com o Cavaleiro de Bronze. Higah então atira pó de diamante, mas Tohma se defende e zomba do ataque de Swan, dizendo que o ataque de Angel é infinitamente superior. Hgah fica
surpreso ao saber que seu oponente é um anjo. Então Tohma decide atacar Seyah novamente, mas sua mão está congelada. Marin pede a Hg para atacar o Anjo com ela, mas Tohma diz a Hgah que eles terminarão a luta mais tarde, e da próxima vez ele arrancará a cabeça de Seye. Tohma desaparece no céu. Huga
quer segui-lo, mas Marin o impede, dizendo que é inútil. Hgah pergunta se Marin sabe por que esse anjo queria matar Seya, mas Marin não. Ela diz apenas que tinha a sensação de que já conhecia Angel, em um passado distante. No passado, Shun finalmente consegue sair da casa dos gêmeos e vai para a casa do
câncer, esperando que Tenma possa sair também! Capítulo 33 - Batalha no irresistível Templo da Cobra Tire Gemini Gêmeos surge para ajudar a proteger Seia Pegasus! Tohma senta-se em uma colina reclamando que ele falhou em sua missão. Ele é de Marin e diz que sente vontade de sair com ela de algum lugar.
De repente, a imagem de sua irmã entra em sua cabeça. Angel tem dificuldade em acreditar que Marin é sua irmã, e ele decide ir embora, dizendo que matará Seya na próxima vez que se encontrarem. No passado, na Casa de Gêmeos, Tenma encontra A Armadura de Gêmeos e diz que não usará força bruta para
derrotar o Cavaleiro de Ouro, porque Shun o avisou que desta forma ele ficaria preso lá para sempre. Nos degraus da Casa do Câncer, Shun decide voltar para ajudar Tenme, já Considero-o impulsivo, igual a Seye, e, portanto, ele pode ser atacado pela Outra Dimensão e arrastado para algum lugar desconhecido.
Tenma é atacada e percebe que isso não é uma ilusão. Ele então ataca os meteoros de Pegasus, mas contra-ataca com a Outra Dimensão. Quando ele estava prestes a desaparecer, Shun aparece, que o salva com suas correntes de Andrômeda. No presente, Marin explica a Hui que Seya tem apenas três dias de
vida, e Saori e Shun partiram para salvá-lo no passado. Neste ponto, Shane aparece e diz a Heogh para sair, pois também ajudará a cuidar de Sey. Voltando à Casa Gêmea, Tenma pergunta a Shun por que ele voltou, e O Cavaleiro de Andrômeda responde dizendo que ele voltou para salvá-lo. Tenma pede a Shun
para sair em paz, porque caso contrário eles serão mortos. Neste ponto vem Swickyo de Garuda, o mestre de Tenma Pegasus. Capítulo 34 - Abel Gemini é um traidor de Atena! Tenma diz que seu mestre os salvou da Outra Dimensão, mas Swickyo diz que ele fez apenas o que tinha que fazer para se livrar daquele
que o impediu de tirar a cabeça de Atena. Shun e Tenma estão presos, como de um lado está o Cavaleiro dourado de Gêmeos, e do outro - Swickyo Garuda, espectro Aida. Suikyo então ataca os Gêmeos. Enquanto isso, Shun pede a ele e Tenma para sair na hora errada, mas Tenma diz que quer saber por que seu
mestre se tornou um traidor. Shun consegue convencer Pegasus e eles saem para deixar a Casa de Gêmeos. Antes de deixar Tenma troca olhares com seu mestre. Quando os dois Cavaleiros de Bronze saem, os Gêmeos começam a rir. Ele também revela seu nome: Abel, os Gêmeos, e depois diz que também traiu
Atena. Do lado de fora da Casa, Shun diz a Tenme que a sensação que ele deu foi que seu mestre foi deixado cara a cara gêmeos apenas para que eles continuassem. Eles vão para a Casa do Câncer. De volta à Casa de Gêmeos, Abel mostra que o Cavaleiro de Peixe e o Grão-Mestre também são contra Atena. Ele
então pergunta quais são as reais intenções de Swickyo. O fantasma diz que não vai dobrar o rosto para alguém como Abel e soca Gemini na cara enquanto joga fora seu capacete. Abel pergunta o que está incomodando Swickyo, pois traiu Atena por interesses pessoais. Suikyo então dispara um chute branco de
Lotus Ice Spears, mas o chute facilmente repeliu os Twins. Suikyo admite que Abel é sem dúvida o cavaleiro de ouro mais poderoso. Abel então decide terminar a luta disparando um golpe de outra dimensão, mas é interrompido por outro Cavaleiro de Ouro: Gemini Caim. Capítulo 35 - A Luz e Sombra Vermeer de
Griffon suspeita que Suikeux ainda é um cavaleiro de Atena! No castelo de Assessores Pandora recebe o fantasma de Vermeer Griffin, um dos três juízes do mundo dos mortos. Vermeer diz a Pandora que Suikyo já passou pelas casas de Áries e Touro e atualmente está lutando em Gêmeos. Demandas de espectro
que seu líder tinha deixado ir para o santuário para acelerar a vitória dos Assessores. Pandora o rejeita, dizendo que o Exército de Atenas será destruído pouco nomeado. Na Casa de Gêmeos Suike se assusta com Gêmeos Caim, mas Abel desaparece. Caim explica que seu irmão às vezes parece fazer o mal como
uma sombra que espreita. Suikyo então vai ao ataque, mas seu golpe é facilmente repelido pelo guardião da Casa de Gêmeos. Caim diz que pode ajudar Suikeo porque ele entende como eles se parecem. De volta ao Castelo de Theides, Vermeer encontra Mihan de Sapo (Sapo). Ambos suspeitam de Swickyo de
traição, mas Vermeer pede a Mihan para ficar em silêncio, caso contrário ele cortará sua língua. Vermeer sabe que nas profundezas da minha visão Suike ainda é um cavaleiro de Atena e, portanto, estará observando-o de longe. Na Casa de Gêmeos, Suike tem vergonha de dizer algo que faça Caim perceber. Suikeux
repete que seu único objetivo é a cabeça de Atena. É por isso que Cain diz que vai vencê-lo. De repente Caim começa a sofrer, e Abel aceita a identidade do Cavaleiro Gemini. Abel, agora no lugar de Caim, diz que ele é diferente de seu irmão desde que ele era um filho do que ele quer, ele fica com o poder do bem e
do mal. Capítulo 36 - Deathtoll, o antigo Cavaleiro de Ouro do Cavaleiro de Câncer do Livro de Caixão! Swickyo encontra os Gêmeos, que usam o golpe imperial de Satanás, a técnica mais poderosa de gêmeos. Shun e Tenma chegam à Casa do Câncer. Tenma diz que a casa é incrivelmente triste. Shun explica que
isso não é novidade para ele, já que a Casa do Câncer é mais próxima do submundo. Shun diz que no futuro o Câncer de Cavaleiro dourado era um homem terrível, então se o ex-Cavaleiro dourado do câncer é o mesmo, ele seria um oponente perigoso. Tenma ouve uma espécie de rosnado humano no fundo da casa.
De repente, eles sentem que estão pisando em rostos humanos, rostos que estão espalhados por toda a Casa do Câncer. São eles que eit grunhi. Então eles vão amassar alguns caixões. Knight the Guardian apresenta-se como Deatholl Cancer, caixões artesanais. O câncer pede a Tenma e Shun que escolham seus
caixões, mas os Cavaleiros de Bronze dizem que o Mestre atacou a recém-chegada Atena e que eles estão lá para informar os Cavaleiros de Ouro do que aconteceu. Deathtoll diz que sabe disso há algum tempo e que os intrusos com eles devem morrer. O Cavaleiro dourado então prende Tenma e Shun em caixões
japoneses chamados Hayaoke e Fires Waves of Hell atacam. Em Gêmeos há Abel e Caim. Abel diz que atacou Suiku com Satanás imperial, agora Suike deve matar um dos Cavaleiros de Bronze ou Atena se ele pode chegar lá! Fora da Casa Gêmea, Suike percebe que conseguiu sair, mas não se lembra de como, e
continua sua ascensão a Atena. Capítulo 37 - Omerte Shun vê Seya caminhando para o buraco do iomotsu! Abel e Caim continuam discutindo. Abel critica a declaração de que Suikeux matará Atena. Abel diz que só o ajudou a realizar seu desejo, embora saiba que Swickyo não tem intenção de assumir a cabeça de
Atenas, pois ele tem outro plano. Abel ri da situação de Swickyo. Caim ataca seu irmão, mas Abel diz que sabe que nas profundezas da vida Caim - um homem mau. Ele o despreza, dizendo que pode continuar a usar essa máscara do bem tanto quanto quiser, já que ele, Abel, continuará a fazer todos os vilões em
seu lugar. Abel desaparece antes de Caim. Shun acorda em Yomotsu Hill e vê um grupo de mortos caminhando em direção ao seu poço. Ele percebe que foi enviado para lá por causa da onda do inferno de Deathall, mas não sabe onde Tenma. De repente ele vê Tenma, mas quando ele olha de perto, ele percebe
que é Seyya que está andando ao lado dos mortos. Ele tenta gritar para ajudar seu amigo, mas é interrompido pela voz de Atena. Ela diz que se ele seguir Seya, ele nunca mais voltará. Ela pede-lhe para voltar, o que ainda lhe dá tempo para salvar Sey. Shun promete salvar Seya. Na Casa do Câncer, Deathtoll
percebe que Tenma não foi enviada para Yomotsu. Ele percebe que o palheiro quebrou no caminho e se acusa de criar anúncios de má qualidade. Ele então decide construir outro atud, mas é interrompido por Tenma, que atira em Meteoros Pegasus. Deathtoll por bater com um dedo, mas interrompido por Andrômeda
Toki Shun, que voltou para a casa do câncer. Deathtoll não entende como ele voltou, e Shun explica que a Corrente Circular pode cruzar os espaços entre dimensões e que o buraco criado pelas Ondas do Inferno não fechou rapidamente o suficiente. Deathtoll irrita e, em seguida, apresenta Omerta, Ataade-o-Silencio.
Cancer Knight explica que este adude é lendário, baseado em tempos mitológicos. Ele chupa todas as pessoas com um coração maligno e que traíram Atena. Uma vez que você está usando, você não pode sair mais. Ele pergunta a Tenma e Shun se eles são boas pessoas, mas o atordoamento começa a chupar eles.
Deathtoll então decide levá-los pessoalmente para yomotsu, mas é interrompido por Suikyo Garuda! Capítulo 38 - Doações para o imperial Satan Suike enfrentarão Tenma e Shun sob a influência do golpe imperial de Satanás! Suikyo de Garuda está localizada na Casa do Câncer. Deathtoll diz que não importa se ele é
um fantasma ou um cavaleiro, seu destino será o mesmo: a morte. No entanto, ele diz que se Swickyo quiser passar, ele pode ir em frente, já que ele é o guardião dos mortos, então se Aides ganhar sua posição continuará e se Atena ganhar ele continuará como um Cavaleiro do Câncer, então as duas opções são
boas para ele. Suike o chamou de patético, dizendo que o Cavaleiro de Atena não poderia traí-la desta maneira. Deathtoll contradiz que Swickyo não tem o direito de falar sobre isso, como ele traiu Atena, unida com as tropas de Ayed. Suikyo diz que é verdade, mas ele não é um homem vendido como Mortalall se
cansa e decide atacá-lo com as ondas do inferno. O ataque não fere fatalmente Swickyo, mas ativa o golpe imperial de Satanás, que ele recebeu dos Gêmeos. Deathtoll reconhece a expressão do espectro garuda e percebe que foi o malvado Gêmeos que o fez. Ele também diz que não quer participar dessas piadas e
não vê sentido em quem perdeu todos os motivos. De um jeito engraçado, ele diz que vai buscar os meninos (Tenma e Shun) e colocá-los em seu lugar, mas ele os enviou para Yomotosu. Mortall teletransporta-se para um iomot e encontra Omerto, que quase caiu no poço do Mundo dos Mortos. De repente, Suikyo
aparece, que se aproveita da lacuna criada por Deathtoll e vai em direção a Yomotosu. Ele ataca com suas lanças de gelo de lótus branca. O golpe liberta Tenma e Shun. Novamente de uma forma engraçada, Deathtoll chama Suiky' Suikyozinho, e entrega Tenma e Shun para ele. Tenma reconhece seu mestre. Shun
admite que ele é influenciado por Satanás imperial e Tenma pergunta o que será. Shun não tem tempo para responder, enquanto Suikkyo os ataca novamente. Tenma é atingida diretamente! Capítulo 39 - Naquele dia quente, o coração de Tenma Pegasus parou de bater após a greve de Suiko Garuda! Shun
interrompe a greve de Suike em Tenma. Mortalall reclama da intervenção de Shun, e Tenma concorda, dizendo que ele não precisa interferir. Tenma pega Swickyo pelas mãos e tenta acordá-lo, dizendo que ele é Tenma, seu aluno. Suikeo não ouve ou ataca novamente, para a grande alegria da morte. Tenma
novamente pede a Shun para não intervir, mas o Cavaleiro de Andrômeda diz que não há sentido nele tentar falar com seu mestre, pois ele está sob a influência de Satanás imperial. Tenma diz que não conhece o golpe imperial de Satanás, mas tem certeza de que o corpo e o espírito de Suiky são mais fortes do que
ele. O fantasma de Garuda ataca novamente, desta vez mais, ferindo Tenma, que insiste em tentar acordá-lo. Ele fala sobre o dia em que nevou, e Suikeo, com seu cosmos, o ajudou com Lonely. Tenma grita freneticamente, pedindo ao seu mestre para acordar. Mais uma vez, nada acontece, e Suike dá outro golpe
em Tenma. A Pegasus cai gravemente ferida. O coração do cavaleiro da Pegasus parou de bater! Shun, desesperado, diz que não pode morrer até salvar o amigo sozinho. Deathtoll comemora e Suiky pega Tenma pelo pescoço para dar o chute final. O fantasma demoníaco ataca novamente, jogando Tenma e Shun
fora. De repente, o coração de Tenma bate novamente, para a tristeza de Deathtoll e a surpresa de Shun. Suikeo realmente atingiu um ponto vital, evitando sangrar e fazendo com que o coração de seu aluno bata novamente. Suikyo diz que Satanás imperial não o influenciou tanto porque ele já havia recebido um
golpe chamado Golpe Fantasma da Fênix, de um cavaleiro chamado Ikki Phoenix, então ele ficou com uma certa imunidade deste tipo. Shun está espantado ao ouvir isso. Deathtoll então diz que terá que matá-lo com as próprias mãos. O golpe joga todo mundo fora. Cavaleiro do Câncer mostrará todo o seu poder!
Capitão 40 - Walking Deathtoll irrita a pergunta de Tenm e responde que é um homem! Deathtoll tem o prazer de vencer Tenma, Shun e Suiky. Ele diz que eles não deveriam tê-lo subestimado, e mesmo que tivessem lutado juntos desde o início, eles não teriam sido adequados para isso. Ruck Knight então decide
jogar Tenma e Shun em Yomotsu, mas eventualmente surpreendeu Swickyo, que ataca com um chute de White Lotus Spear Ices. Deathtoll termina com a queda dos Cavaleiros de Bronze e diz que o treinador não corre duas vezes contra o mesmo piloto. Suikyo cai de volta ao chão depois de ser atingido novamente.
Deathtoll diz que queria manter Swickyo vivo para que ele pudesse manter contato com o exército de Ayed, mas percebe que ele não traiu Atena, um homem que respeita a justiça, sendo assim inútil para ele. O Cavaleiro Rak então decide matar Swickyo, mas Tenma interrompe, de uma forma incomum, perguntar se
Deathtoll é um homem ou uma mulher, como em toda a sua vida ele nunca viu ninguém tão estranho e feio. Irritado, Deathtoll responde que ele é um homem. A mecânica da pergunta era a tática tenma (a resposta não importa), que neste momento se abre para Omerte, que eventualmente sugará o Cavaleiro do
Câncer para dentro. Shun e Tenma não conseguem encontrar Swickyo, mas chegam à conclusão de que ele está bem. Em outro lugar, já subindo para a casa de Leo, Suiiko diz que sentiu o calor de Tenma, mas decide sair em paz! Capitão 41 - Por este dia! Caim continua falando com Abel, mas Ikki não entende! Na
Casa de Gêmeos Caim continua a falar com seu irmão Abel, mas neste momento aparece Ikki de Phoenix. Caim se pergunta como um simples cavaleiro de bronze entrou na Casa de Gêmeos. Ikki responde que antes de cuidar dele, o Cavaleiro Gêmeo deve se preocupar com o que Abela ele estava falando. Cain diz
que não é sobre Phoenix e embora ele não goste de lutar, ele o ataca. Ikki está ferido. Caim diz que não tem tempo a perder desde que Abel começou a colocar seu plano em execução. Ikki ainda não entende quem é Abel, pois parece que Caim está falando sozinho. Caim diz que está disposto a deixar Ikki vivo, pois



ele sente o mal do cosmos no santuário, e eles devem proteger Atena. Ikki diz que ele veio do futuro apenas para proteger Atena. Cain está surpreso. Nos degraus da Casa do Leão, Tenma parece ter um problema cardíaco e pede a Shun para ir em frente. Shun não quer deixar Tenma nessas condições, mas o
Cavaleiro da Pegasus não quer ser um fardo para Shun. Tenma pede a Shun novamente para não perder tempo, e pergunta como é a vida no futuro se criaturas malignas foram eliminadas. Shun responde que não, que nada mudou, mas ele tem certeza que um dia todas as pessoas do mundo serão capazes de viver
em paz. Direita Neste ponto, Shun acredita que os deuses, como Atena, desempenham um papel importante na Terra. Então Shun vai para a Casa do Leão. De volta à Casa de Gêmeos, Caim não acredita que Ikki veio do futuro. Ikki não se importa com o que Caim acredita e o ataca. Cavaleiro dourado facilmente se
afasta de todos os golpes e acerta outro golpe da velocidade da luz. Ikki não vê os ataques de Cain, mas ele não pode acreditar. Ele percebe que precisa fazer todo o possível para derrotar o mais forte dos Doze Cavaleiros de Ouro. Ele então ataca com um ataque do Phoenix Bird. Capitão 42 - Pontos estelares para
derrotar a morte! Abel reaparece e oferece Caim para matar Phoenix! A luta entre Ikki Phoenix e Cain Gemini continua. Ikki atira em Phoenix e Caim acaba sentindo a força do soco. Ele não entende como o Cavaleiro de Bronze pode ter tanto poder. Ikki fica perplexo ao ver que o Cavaleiro Gêmeo foi descartado
apenas sem ferimentos. Ikki diz que ele é provavelmente a pessoa mais forte que ele já encontrou. Caim parabeniza Ikki e diz que o duelo não acabou, reivindicando-o como um verdadeiro cavaleiro. Cain decide matá-lo com um treinador de alto nível, um distintivo de honra para Phoenix. Caim dispara uma explosão
galáctica. Em outro lugar, Tenma sente um cosmos brutal. Shun também sentiu e entendeu que foi uma explosão galáctica, e vem da Casa de Gêmeos. Agora ele sente o cosmos do irmão. Cain não entende como sua técnica não afetou Phoenix. Ikki responde que a mesma técnica não funciona duas vezes contra o
cavaleiro. Cain diz que é impossível porque é a primeira vez que ele bate em Phoenix. Ikki novamente diz que ele veio do futuro, então ele já conhece essa técnica. De qualquer forma, Ikki acaba se sentindo e cai no chão. Caim se aproxima de Phoenix e começa a tocar os pontos estelares da constelação de Phoenix
(são 7 no total). Com isso, Caim acabou salvando Ikki. Caim diz que agora acredita em Phoenix e que não é seu inimigo, mas Abel, seu irmão mais novo. Neste ponto, o espírito de Abel surge e pede a Caim para matar Phoenix. Ikki fica surpreso que o homem que apareceu nas costas de Caim é Abel. Ikki se pergunta
se a constelação de Gêmeos está amaldiçoada desta vez. Capital 43 - Kaiser de Leno Kaiser de Leno tem um leão gigante chamado Goldie! Na Casa de Gêmeos Caim desaparece, e Abel toma seu lugar. Abel disse que vai matar Ikki, mas Caim vai voltar. Dois esboços começam uma briga, mas Abel desaparece
novamente. Ikki entende o que aconteceu: quando um aparece, o outro desaparece, tornando impossível saber o que é real e o que é falso. Ou ambos são falsos? Nos degraus da Casa de Leo Shun sente que o espaço de seu irmão desapareceu. De repente, um leão enorme aparece na frente do cavaleiro de
Andrômeda. Depois vem o Cavaleiro dourado de Leo, Kaiser. Ele diz que o nome do leão de estimação é Goldie. Kaiser diz que não conhece o cavaleiro na frente dele. questionar como ele entrou na casa de Leo e, em seguida, pedindo-lhe para sair. Shun diz que Atena está em perigo por causa da traição do Grão-
Mestre. O Cavaleiro do Leão dourado não acredita ou desacredita as palavras de Shun e diz que se for verdade, ele rasgará o Grão-Mestre ao meio. Shun diz que não vai voltar atrás, e Kaiser ordena goldie para atacar Andrômeda. Inesperadamente ocorre: O leão de estimação eventualmente gosta de Shun, que
acaricia sua cabeça. Kaiser não consegue entender como este cavaleiro conseguiu domar seu leão, tornando-o completamente obediente. Shun explica que isso veio do futuro. Kaiser não acredita na história de Shun. O Cavaleiro leão então pede a Goldie para mostrar seu saque frontal. Suiequeu de Garuda estava lá,
preso nas garras de um leão gigante. Capítulo 44 - Punho de Lar Luz Leão Goldie tenta proteger Shun de Andrômeda! Kaiser pergunta se Shun está atacando ele, porque é a única maneira que ele pode seguir em frente! O Cavaleiro de Andrômeda então ataca com a corrente de Andrômeda, mas é facilmente repelido.
Shun então permite que a Onda Relâmpago ataque, mas é novamente repelido pelo Cavaleiro do Leão, que contra-ataca à velocidade da luz. Kaiser então decide dar um último golpe, mas Goldie, o leão da casa, está na frente de Shun. Um leão gigante cai no chão, ferido. Goldie parece feliz em proteger Shun. Kaiser
está irritado, porque aquele que defende Goldie é seu inimigo. Kaiser diz que se ele não sair do caminho, ele vai ter que bater nele, também, mas Shun consegue segurar seu punho com sua corrente. Kaiser pergunta se Shun viu o impacto na velocidade da luz, mas o Cavaleiro de Bronze diz que não, como ele reteve
a velocidade de seu golpe por causa de Goldie. Ele diz que Kaiser é um bom homem, mas O Cavaleiro O Leão não se importa com a conversa e dá outro soco em Shun. Tenma Pegasus está aqui agora. Tenma diz que sempre ouviu dizer que o Cavaleiro leão era um homem com virtude, com muita força e coragem,
mas agora ele percebe que este não é o caso, ele até dá lugar ao leão gigante que está na sua frente. Capítulo 45 - Jogo dos Deuses Goldie lambe as feridas de Tenma para ajudá-lo a se curar! Kaiser duvida das palavras de Tenma. Pegasus diz que o leão percebeu que Shun não era um inimigo que ele, um homem,
não podia notar. Kaiser ordena que Goldie ataque Tenma. O Cavaleiro de Bronze consegue se defender e chama Goldie para se acalmar. Tenma percebe que Goldie foi ferida, e o ajuda. Agora ele diz que eles estão em pé de igualdade e embora ele seja um animal, ele não quer tirar vantagem de suas fraquezas.
Kaiser pergunta qual é o ponto de ajudar um oponente. Então Goldie começa a lamber as feridas de Tenma, fazendo cócegas nele. A saliva do animal tem propriedades curativas. O leão da casa percebeu que Tenma não era o inimigo também, e retribuiu o favor. Na Casa de Gêmeos Ikki acorda Caim, e o Cavaleiro de
Ouro pede É o Abel. Ele percebe que seu irmão se rendeu e desapareceu, embora ele acredite que voltará. Caim pede para Ikki ir embora. Ikki então diz que no passado, como no futuro, nasceram os Cavaleiros de Gêmeos, que estavam destinados a sofrer com os conflitos de suas almas. Ikki diz que conheceu um
cavaleiro que tinha o mesmo problema que Abel e seu nome era Saga Gemini. O Cavaleiro de Bronze acrescenta que Saga matou o Grão-Mestre e tentou matar Atena porque ele sofria de uma dupla personalidade. Caim pede a Ikki para não se preocupar e ir embora. Phoenix diz que se ele sobreviver, ele voltará
para pagar-lhe a sua dívida. Caim reflete sobre as palavras de Ikki e percebe que o sofrimento de Saga era maior, já que ele e Abel nasceram neste mundo por uma piada dos deuses. Voltando à casa de Leo, Kaiser percebe que eles são cavaleiros de verdade e sente a aproximação do cosmos maligno. O verdadeiro
inimigo está chegando! Capítulo 46 - Labirinto do Deus Deathtoll termina a adoção de ser um guia de fantasmas através das Doze Casas! Em Yomotsu, o Cavaleiro do Câncer do Deathtoll ainda está em Omert, mas ele é resgatado por alguns fantasmas depois de cair no abismo. Ele pergunta ao comando de Aydes,
perguntando como eles conseguiram chegar a este lugar. Os fantasmas respondem dizendo que a barreira imposta por Atena está enfraquecida, então eles conseguiram chegar lá facilmente. Além disso, Athena se perdeu em algum lugar longe. Na sala do Grande Professor, a Virgem de Hijima não pode sair do local.
Ele sente como se estivesse andando em círculos. Ele então percebe que está no Labirinto dos Deuses, um lugar construído na Sala do Grande Professor, e que ele age como a defesa final. Mesmo os deuses não podiam sair de lá, e só o Grão-Mestre poderia fazer o lugar aparecer. O Cavaleiro Dourado de nossa
Virgem pede perdão a Atena por não ser capaz de retirá-los. De volta ao Homotsu, os fantasmas estão tentando fazer um acordo com Deathtoll: agora que o cosmos de Atena está enfraquecido, eles podem seguir em frente, mas eles precisam da ajuda de um cavaleiro para ser seu guia nas Doze Casas. Se Deathall
não ajudar, eles vão mandá-lo de volta para o abismo iomotza. Deathtoll concorda, e eles voltam para as Doze Casas. Na Casa de Leo, Kaiser sente que o espaço de Hidjima desapareceu. Ele imagina que se a traição do Grão-Mestre é verdade, algo terrível deve ter acontecido a Hidsima. De repente, na frente do
Cavaleiro do Leão há inimigos. Então ele percebe que o cosmos que ele tinha sentido antes era deles. Atol de câncer mortal e alguns espectros na sua frente. Capítulo 47 - O Guerreiro da Misericórdia Kaiser pode facilmente se livrar dos tentáculos de vermes! Mortalmente, tudo leva os fantasmas para a Casa do Leão.
Chegando lá, Goldie rapidamente se acomoda com quase todos eles. Apenas um sobrevive. O fantasma pede misericórdia, mas o leão-de-ouro não tem piedade e destrói o inimigo. Kaiser pergunta se ele é um traidor de Mortalall, Cancer Knight responde dizendo não. De repente, o fantasma do verme ataca o Leão,
capturando-o com seus tentáculos. Goldie também cai na armadilha do espectro. Kaiser pode facilmente se livrar do impacto do verme destruindo seus tentáculos. O fantasma pede ajuda à Mesa da Morte, mas ele se recusa e ataca o fantasma, matando-o. Então ele decide voltar para a Casa de Oncologia, mas pede
a Kaiser para sair, enquanto a borboleta fada vasculha a Casa de Leão. Ele diz que ela está vigiando Swickyo. Quando eles entendem. Sui ao contrário da casa ao lado. Kaiser decidiu ir para a casa de Virgem. Mortall pede para ele não seguir Swickyo. Kaiser pergunta novamente se Deadlyall é um traidor, mas
Cavaleiro do Câncer não diz sim ou não. Capítulo 48: A Amizade Ardente do Dragão Shiryu levava uma vida simples em Rosan, mas decide lutar novamente! O Cisne de Teogue chega a Rosan, onde Shiryu leva uma vida simples, cultivando o campo. Eles falam, e Shiryu diz que ele deixou a luta para trás e se recusa
a ajudar Hg a salvar Sey. Hgah repreende o Dragão e depois segura sua camisa para acertá-lo, mas Shunray vem com um bebê em seu colo: é Shore. Shiryu leva a criança de joelhos e sorri. Hgah decide ir embora. Logo depois, Shiryu vai para o lugar onde seu mestre estava, em frente à cachoeira rosa. Ele chora
enquanto segura os abutres de seu antigo mestre. Tohma chega ao local. Ele foi a Rosan para encontrar Hg e lutar com ele novamente. Angel dá alguns golpes em Shira, que nada pode ser feito. Um dos golpes de Tohma faz com que o Dragão caia em uma cachoeira. A armadura do Dragão aparece diante dele. Foi
selado na cássia. Tohma sai, e Shiru decide voltar para a batalha, dizendo adeus a Shunrey e Shore, vestindo armadura em seus ombros e vestindo um Kanyuku Dokhko. Capítulo 49: Os Portões da Morte de Suikyo chegam à Casa de Nossa Senhora e estão em frente aos quatro Portões de Buda! Suikyo chega à
casa de uma virgem e Sidzima percebe que alguém entrou em sua casa, mesmo estando em um labirinto de deuses, e diz que sem ele o lugar é irresistível. Quanto a isso na casa de Leo, Tenma e Shun acordam. Pegasus pergunta ao Cavaleiro leão onde seu mestre Swickyo está. Kaiser pede que eles sigam e
peguem Swickyo. Shun aprecia o fato de que Kaiser entendeu suas reais intenções. Na Casa da Virgem Shuikyo não sente a presença de inimigos, silêncio absoluto. De repente, ele ouve um barulho terrível que pode deixá-lo louco. O fantasma percebe que Hijima, mesmo ausente, protege a Casa da Virgem. Neste
ponto, Hijima aparece diante dele e pergunta a Sui, caso contrário, ele será destruído. Suiiko acredita que o que vê é uma ilusão e decide seguir em frente. Quando ele tenta, ele é cercado por quatro portões de Buda: Velhice, Doença, Morte e Vida. Shijima então diz que deve escolher um dos portões se quiser chegar
a Atenas. assim, divindades budistas podem guiá-lo. O Cavaleiro da Virgem pergunta se ele tem determinação suficiente para seguir em frente, caso contrário ele terá que recuar. Suikyo diz que sabe que qualquer que seja sua escolha, ele será destruído, e se ele ficar lá, ele acabará ganhando o estrondo infernal do
lugar. Então ele prefere seguir em frente. Suikyo então escolhe o portão da Morte. Tenma sente que o espaço de seu mestre desapareceu. Sion em Áries e Kaiser em Leo também se sentem. Deathtoll in Cancer pede a Shijima para não matá-lo, como Suikyo trouxe algo muito importante para ele! Capítulo 50:
Armadura da Copa da Luz Sagrada aparece em frente a Suikyo no jardim da Sala Gêmea de Aravores! Hijima está na Sala do Professor e reflete sobre o fato de que Swickyo escolheu a Porta da Morte. Se ele tivesse escolhido a Porta da Velhice, ele teria imediatamente se tornado um homem velho e não poderia ter
continuado, se tivesse escolhido o Portão da Doença, ele teria tido uma infecção terrível, e ele não teria continuado a seguir em frente, se estivesse na Porta da Vida, ele teria vagado para sempre pela Casa de Nossa Senhora em arrependimento. Portanto, sabendo de tudo isso e sem hesitação, Swickyo escolheu a
Porta da Morte, preferindo morrer no local do que continuar vivendo sem atingir seu objetivo. Hijima percebe que ele é um verdadeiro guerreiro. O Cavaleiro da Virgem começa a se perguntar se Swickyo é realmente o inimigo de Atena. Na alta sacralidade da morte, Suiko vê a luz. Ele acorda no quarto dos gêmeos de
Three Garden. De repente, a armadura da Copa prata aparece na sua frente. Ele não entende por que ela está neste lugar, mas ele percebe que ela foi salva por Atena. Hijima também percebe que Atena, apesar de ser apenas uma criança, salvou Swickyo. O fantasma tenta olhar para si mesmo na água da vida, mas
nada o vê. Então ele percebe que não vai morrer, e Atena fez questão de salvá-lo. Ele decide seguir em frente, beber a água da vida. Neste ponto, ele percebe que as pétalas das árvores gêmeas passam pelas dimensões e decide enviar uma mensagem para Atena através delas. As pétalas chegam a Hidjima, que
está localizada com Atena. O Cavaleiro da Virgem percebe que apenas duas pétalas o fizeram. Diz Ju e San. Hijima não entende o que significa, mas sente que todo o templo pode ser destruído! Capítulo 51: O Dragão e o Cisne do Cão imobilizaram Tohma com seu golpe do Círculo de Gelo! Hgah chega ao Olimpo e
se sente perdido andando em círculo. Tohma aparece e diz que o lugar não é para pessoas. Tohma vai lutar, mas Higega diz que não tem tempo para lutar. Cavaleiro Celestial faz Hg usar armadura. O Cavaleiro cisne pede a Tohma para esperar três dias para que eles lutem. Tohma acredita que Higah não voltará
viva, então ela quer acabar com sua luta agora. Neste ponto Hecate aparece. Ela pergunta se eles são Cisne e Dragão porque ela tem uma mensagem: um cavaleiro chamado Ikki pediu-lhes para sair sem demora. Depois de receber a mensagem, Hekate sai. Hega surpreso e tenta em vão questionar o paradeiro de
Ikki e Atena. Tohma ataca Hg, repreendendo-o e dizendo que ele só deve cuidar de seu oponente. Em outro lugar, Hecate reflete que desde que ela entregou a mensagem de Ikki, ela não quer mais se envolver com esses cavaleiros, ela não quer arriscar deixar os deuses com raiva. Ela lamenta que Atena não tenha
chance de sobreviver. Neste momento vem o Dragão Shiryu, vestido de armadura, e Hecate perguntas sobre Atena. Ela pergunta quem ele é, e Shiryu responde que ele é o Cavaleiro do Dragão. Hekat diz que ela vai falar sobre Atena se ela for recompensada com alguma coisa. Então Shiryu entrega sua velha forja,
mas depois desiste, lembrando que esta é a única coisa que resta de seu antigo mestre. Shiryu duvida, e a bruxa pede que ele deva uma decisão em breve. Tohma continua a atacar Hg, mas é interrompido por Shiru, que joga uma bengala no meio dos dois. Shiryu pede desculpas a Hgah pelo atraso. O cisne pergunta
sobre Shore e o Dragão responde que ele é um menino, mas pode se tornar um homem forte com eles. Shiryu decide entregar o abutre hekata até que ela os leve ao Lago Kronos. A bruxa aceita. Tohma está indignado com sua fuga. Ele diz que Shiru é um covarde e percebe que seus olhos são diferentes do olho de
Shiru Rosana (Dragão vê novamente). Então Hg paralisa Tohma com seu Círculo de Gelo. Chegando ao lago, Hekate mostra o caminho certo. A bruxa sente um cosmos enorme, e vindo do mioc e diz que não pode ir com eles. Shiryu pede que ela cuide bem do fosso. Shiryu e Higah são coisa do passado. Capítulo
52: Tigre e dragão, Professor e Estudante Shiryu estão muito felizes em conhecer seu mestre Dohko na Casa de Libra! Tenma e Shun notam que estrelas imaginárias estão caindo do céu novamente. Shun sente que são Huga e Shiryu. Shiryu aparece na Casa de Libra, em frente a Doha. Quando ele entende onde
está, Shiru vê seu mestre e causa um grande sorriso. Shiryu chama Dohko de um mestre venerável, mas o Cavaleiro dourado não entende nada. Shiryu diz que veio do futuro e pergunta a Atena. Dohko para impedir o Dragão de sair porque ele acha tudo muito suspeito. O Cavaleiro de Bronze diz que não vai embora
até entender tudo. Dohko decide atacar o Shire, mas o Dragão começa a explicar em detalhes como Dohko lhe ensinou sobre Shunrey e o órfão que adotaram no futuro sob o nome Shore. Dohko então pede a Shiryu para explicar como ele será no futuro, e o Cavaleiro de Bronze diz que usa um chapéu de palha, tem
uma barba branca e constantemente se senta em Rosan Falls, na China. Dohko se lembra de como no futuro ele se encontrava na água da Armadura da Copa. Dohko está inclinado a aceitar a verdade de Shir, mas ele pede a Shirus para derrotá-lo para seguir em frente. Shiryu diz que não consegue nem levantar um
dedo contra seu mestre. Dohko então atira com a ira do Dragão, que rapidamente para Shiryu. Rio Teh diz Dohko lhe ensinou essa técnica no futuro, então ele conseguiu parar facilmente. Shiryu tira sua armadura e mostra o Dragão em ascensão nas costas! Capítulo 53: O herdeiro Petals enviou Suikyo para revelar
algo misterioso: o lendário 13º! Dohko percebe que a Tatuagem do Dragão vem quando Shiryu queima seu cosmos. Ele diz que poucos cavaleiros têm essa técnica, e então tira sua armadura e demonstra sua tatuagem de tigre, queimando seu espaço. Apesar de tudo isso, Dokhko ainda não acredita em tudo o que
Shirhu diz, e insiste em lutar. Shiryu não quer lutar e é eventualmente atacado pelo dragão da cólera Dohko, mas ele contra-ataca. Na sala do Grão-Mestre Hijima sente que ele não pode ficar parado, pois ele acredita nas palavras de Swickyo, e deve avisar a todos sobre o santuário, caso contrário o santuário será
destruído. Nas pétalas enviadas por Swickyo está escrito: o lendário 13º, a maldição do Santuário. De repente há o Cardeal de Pisces. De volta à Casa Libra, Dohko percebe que a energia de seus ataques foi anulada, de modo que a cólera do Dragão é a mesma. Ele reconhece Shira como sua aprendiz. Ele diz a
Shire para se levantar, já que ele é o herdeiro da Armadura Libra. Shiryu então fala sobre Misoped Menos e como Dohko será no futuro. Cavaleiro de Libra ri. No quarto do Grão-Mestre, o Cardeal não quer deixar Hijima escapar. Capítulo 54: A Lenda da Casa Furiosa da 13ª Casa do Zodíaco volta à tona no passado e
no presente! Cardeal Peixes ataca Hijima Virgem com uma adaga rosa. De repente, Hijima desaparece. Cardinale é incrédulo e Hijima diz a Peixes que agora não é hora de lutar, porque algo incrível deve acontecer no templo. O Cavaleiro da Virgem então cita a 13ª casa do zodíaco, uma lenda que vem de épocas
mitológicas. Agora, em 1990, Marin pergunta a Sheena o que está acontecendo. Silver Amazon diz que sentiu dor passageira, mas nada alarmante. Sheena então pede a Marin para cuidar de Seyy e se aposenta. Ela diz que vai andar pelas Doze Casas, mas Marin não entende, porque os Cavaleiros dourados estão
mortos, e o Santuário - um verdadeiro deserto. Sheena disse que voltará em breve. Entre as casas de Escorpião e Sagitário, o soldado se aproxima de Sheena. De repente, Marin aparece, que segue Sheena. Ela pergunta o que está fazendo neste lugar e percebe que há algum tipo de símbolo enterrado. Então ela
percebe que são as ruínas da lendária Casa do Mal. Ela pergunta a Sheena se a lenda que vem de épocas mitológicas é verdadeira. Sheena diz que o fim está próximo, não só o santuário, mas o mundo inteiro é medido. Na sala do Grande Professor no passado, o Cardeal não acreditava em Hijima e disse que o 13º
Cavaleiro dourado era uma lenda. Hijima diz que não, como era a mensagem de Suikyo sobre pétalas de rosas como ele usou água de armadura para ver o futuro. Hijima conclui que Suikio viu a ressurreição do 13º Cavaleiro de Ouro, o cavaleiro amaldiçoado. Diz a lenda que na era mitológica no santuário de Atena
havia 13 casas do zodíaco. Entre a Casa de Escorpião e Sagitário estava a Casa Serpentina. Seu guardião era um cavaleiro benevolente, o mais sábio e heroico dos 13 Cavaleiros de Ouro. Ele foi capaz de curar os feridos e suas doenças. No entanto, ele tinha arrogância, querendo ser Deus, provocando a ira dos
deuses e banido do santuário, onde todos os traços de sua existência foram apagados. Esta história foi contada por Hidsima de Virgem ao Cardeal Peixes, que tinha acabado de atacaram sua Rosa de Sangue no Templo de Atana. Cavaleiro de Peixes diz que esta lenda não pode voltar à sua época, mas o Cavaleiro
da Virgem diz que todos sabem quem ele é, todos conhecem este homem. Em outro lugar, Dohko termina a discussão com Shiru e diz que o visitante chegou: Suikyu de Garuda. Dohko diz que uma estrela suave caiu sobre o templo de Aton, ele acredita que é a própria Atena. Shiryu não é compreendido, e Dohko diz
que o misterioso cosmos está envolto em todo o santuário, como se fosse de uma dimensão distante. Dohko pede a Shirus para ir ao Templo de Atena. O Cavaleiro dragão percebe que seu mestre o reconheceu como discípulo e sai sem hesitação. Cavaleiro de Libra acredita que encontrará Shira novamente, mas
talvez não nesta época. Suikyo chega ao local. Dohko, apesar do fato de ser amigo de Swickyo, não permitirá que o fantasma passe. O fantasma de Garuda ataca com o golpe do White Ice Spears Lotur. De volta à luta pela garota e pelos peixes, o Cardeal não quer acreditar que o 13º Cavaleiro dourado seja um
homem que esteve morto por muito tempo. Mangá Capítulos Próxima Dimensão O conteúdo da comunidade está disponível de acordo com o CC-BY-SA, a menos que seja indicado o contrário. Caso contrário. saint seiya next dimension capitulo 96. saint seiya next dimension capitulo 1. saint seiya next dimension
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