Aliança do Girassol Congelado
Num reino longinco, onde as Congeladas habitam, chegou uma notícia avassaladora
que relata o perigo que o cosmo impõe.
Quando a família real do Reino está a tratar dos preparativos para a festa de
aniversário da sua terra, uma mensagem
chega revelando que o melhor samurai do
reino vizinho, está lutando pela vingança dos
seus companheiros que foram feridos e outros
mortos, e para proteger Arcanis, a todo o
custo, das Sombras.
Kasumi Seizou, serve o seu reino desde de
que se tornou um samurai, lutando contra
todos os inimigos e mal-intencionados usando
uma katana que emite a fragância de um
girassol, essa espada é denominada Himawari
Katana, e é um dos tesouros mais cobiçados
de Arcanis, devido ao seu imenso poder,
sendo passado de samurai em samurai para o
bem do reino.
Mas Kasumi recusa a usar o poder total da sua
arma, de tal maneira que sozinho e com essa
“jura”, que fez a si próprio, não irá conseguir
nem a vingança nem a salvação, e arrisca-se a
perder a sua vida. Assim é enviada uma
equipa de auxílio juntamente com as
Congeladas, as defensoras de Reino, para que
se possa pôr um fim a esta luta e exterminar as trevas que ameaçam as pessoas.
A viagem até ao reino vizinho demora cerca de cinco dias e quatro noites, enquanto
avançam a comitiva vai rezando e desejando que não seja tarde demais e que todos
os habitantes, que a família real e os seus guardas, samurais e cavaleiros estejam
bem e a salvo, mesmo que Arcanis esteja destruída.
O caminho passa por vales, montanhas e desfiladeiros, a equipa de auxílio guia-se
através das estrelas, que lhes fazem companhia à noite lembrando histórias, lendas e
mitos por detrás de cada estrela ou constelação.
Noutro ponto geográfico, Kasumi resiste, cansado e ferido, continuando a lutar. Ele
sente uma força poderosa à sua volta, mas isso não o intimida devido à sua força de
vontade e coragem. O samurai faz de tudo para proteger os habitantes de Arcanis,
mas os seus adversários estão em vantagem numérica e enquanto Kasumi luta contra
uns e salva parte da população, os outros inimigos atacam a dobrar a maioria das
pessoas.
A família real está reunida com o conselho, tentando pensar em algo para salvar o seu
reino ou algo que possa atrasar as sombras até que a ajuda chegue, pondo para
última opção abandonar todos e fugir. O que ninguém sabe é que existe um agente
das trevas infiltrado algures nesta história e que poderá piorar as coisas devido aos
seus conhecimentos e mandando novidades ao seu general supremo.

O general supremo, digamos que é uma pessoa que não é muito amigável, odeia a
generosidade, despreza a coragem, cria medo, diverte-se com o sofrimento de outros
e não se interessa por mais ninguém a não ser ele, ignorando quando os seus
subordinados correm perigo ou até mesmo matando-os caso lhe estraguem os planos.
Mas qual a verdadeira história por detrás destas batalhas e desta frieza? Bem, a
resposta há pergunta encontra-se no céu, bem por cima das nossas cabeças,
passando a toda a velocidade. A resposta é um cometa, um cometa especial que imite
um brilho azulado e
com uma cauda do
tamanho de um
castelo. Este cometa
chama-se Hyakutake
e passa no nosso
planeta de 15 000 em
15 000 anos.
Hyakutake é uma
lenda de Arcanis e
dos países vizinhos, em que sempre que ele aparece no céu, um grande mal aparece
e um grande herói nasce. Será que o bem irá vencer ou o mal, originado do cometa,
irá destruir Arcanis? Nesta época o grande mal é o general supremo, mas o herói
quem será? Talvez Kasumi, mas isso só o tempo e a história dirão, por agora vamos
voltar à comitiva e ao samurai.
Mais um dia e a ajuda chega ao reino de Arcanis, que graças aos seus governantes e
a Kasumi, conseguiu aguentar todo este tempo. Mas não foi fácil, o samurai ficou
gravemente ferido, de uma forma misteriosa, parece que alguém conseguiu se
aproximar dele, adormecendo-o e utilizando essa oportunidade para o deixar em
péssimo estado, sendo rapidamente socorrido e sem sinais do agressor, acabando por
ser mandado repousar para se poder curar, entregando a total proteção do reino aos
guardas e cavaleiros, o rei usou a sua magia de luz para diminuir os poderes das
Sombras e fortalecer os seu homens, no entanto alguém tinha colocado algo no chá
do rei que o fez desmaiar passados 5 minutos. A rainha desesperada procura uma
forma de ajudar, mas no seu estado de nervos, só é capaz de atrapalhar quem toma
as rédeas do reino, neste momento crítico, é a princesa e o príncipe. Ambos planeam
cada tática, cada estratégia ao pormenor para impedir erros e perdas de vidas.
Ainda assim um misterioso ser, trabalha nas sombras, fazendo com que todos fiquem
temporariamente num estado de hipnose, todos em Arcanis parecem zombies
controlados como marionetas.
Eles parecem os fantoches perfeitos e que o plano maligno não tem falhas e é
perfeito, mas já se passou um dia, o que significa que a ajudo vinda do Reino já
chegou.
A comitiva ao entrar em Arcanis, depara-se com os habitantes controlados e a
tentarem ataca-los enquanto um som sinistro paira no ar, pode-se perceber que os
atacantes estão feridos e que mesmo assim parecem ter todas as suas forças. As
Congeladas e os seus companheiros tentam refugiar-se para poder elaborar um plano,
tendo o cuidado de quando se forem esconder apenas atordoar os seus adversários,
pois eles não são seus derradeiros inimigos.

O reagrupar ocorre no hospital, que se encontra abandonado, pensam eles até
encontrarem Kasumi, o único residente no hospital que tinha sido deixado para trás
devido a precisar de descanso e ao que parece é o único habitante “normal” naquele
reino. Ele explica que graças ao poder contido na sua katana foi protegido do som
arrepiante que circula por aquela nação e que quem é de fora não é afetado. Ao que
parece a origem do som vem do palácio real, que é propagado através dos altifalantes
que se encontram espalhados por todo o estado.
Assim graças a Kasumi e ao seu conhecimento sobre o palácio ambos, ele e a
comitiva, conseguem chegar ao palácio sem serem detetados, usando várias
passagens secretas. Mas quando se
encontram finalmente dentro do
habitat real, são surpreendidos por
guardas, assim os cavaleiros da
comitiva abrem passagem e criam
uma distração para que as
Congeladas e o samurai podem-se
travar aquela melodia sinistra.
Chegando na sala de música
deparam-se com Megumi Noda, a aia
e melhor amiga da princesa, sentada
ao piano tocando aquela música
malévola, com um olhar sem vida.
Ao aperceber-se que há outras pessoas naquela sala para além dela, volta a si, mas
sem parar de tocar, revelando que é o seu dever fazê-lo se quisesse salvar o seu
irmão Yoshitaka. Os outros tentam-lhe mostrar que existem outras maneiras de o
fazer, mas ela insiste que é impossível, pois o seu irmão era o General Supremo.
Yoshitaka Noda, estava uma noite a observar as estrelas quando vê um cometa a
passar pela terra, nesse momento algo lhe acontece, de repente o seu lado negro
apodera-se dele e a partir desse dia passa a ser conhecido como General Supremo.
Com esta revelação, Kasumi jura que irá libertar o poder total da sua katana com a
ajuda das Congeladas e assim salvar Yoshitaka. Após esta promessa Megumi para de
tocar e todos voltam ao normal, ela então decide levá-los ao quartel general do
General Supremo.
Ao chegar no topo da montanha vizinha a Arcanis e entrar no Quartel General,
Megumi fala com as sombras dizendo que as três pessoas que traz consigo são
prisioneiros que merecem ser condenados pelo grande senhor.
Quando se encontram nos aposentos do chefe vêm que existe uma enorme abertura
que deixa ver a lua e permite a entrada da sua luz. Ao aperceber-se da traição da irmã
Yoshitaka tenta apanhá-la mas é impedido devido ao gelo que se encontra nos seus
pés, tentando resistir a um vento gélido que lhe impede de ver e é subitamente
atacado por uma lâmina, sendo derrubado. Mas algo vindo solo prende os seus
inimigos impedindo-os de se mexerem, assim graças ao seu poder das trevas
Yoshitaka prende o samurai e as Congeladas numa gaiola negra, enquanto maltrata a
irmã.
Algo chama à atenção dos enjaulados, a luz brilhante da lua na Himawari,
empunhando juntos a katana embebida com o poder da lua, conseguem atravessar a

gaiola negra e antes que o General Supremo
se apercebe-se, ele leva com uma união de
magia gelada, com aroma a girassol e
fortificada pela Lua, purificando-o e fazendo
com que volta-se ao normal.
Ao que parece quando Yoshitaka observou o
cometa, a lua tinha sido tapada pelas nuvens,
fazendo com que a luz do Hyakutake se tornase maligna, tornando-o malévolo. Mas graças
ao poder da lua ele voltou ao normal.
Assim depois de toda esta confusão e explicações dadas, o reino de Arcanis foi
reconstruído, o aniversário o Reino foi celebrado e uma aliança entre reinos vizinhos
foi criada, a Aliança do Girassol Congelado, homenageando os defensores de cada
reino e permitindo que quando necessário pudessem voltar a juntar forças.
Esta é a história que é contada por estes reinos e países, revelando a origem da
Aliança do Girassol Congelado.
Fim!

