O bobo da corte trouxe notícias da superfície e parece que elas possuem alguma relação
com o terrível monstro que assassinou o rei! A Família Real deve partir em busca de respostas no
mundo dos humanos!
Com muito esforço e ajuda do Príncipe Caligo, a Família Real conseguiu entrar em contato
com uma garota com roupa de marinheira laranja que se denomina “Sailor V”. Não foi possível
descobrir a verdadeira identidade da menina; entretanto, ela entregou para Caligo os seus óculos
como prova simbólica de aquele encontro de fato ocorreu.

A história que Sailor V contou não era feliz; quem a iniciou
foi uma garota surda, por meio de um caderno no qual ela
escreveu toda a história e entregou para Sailor V na esperança
de que ela pudesse fazer algo.
Tudo começou no festival cultural da escola da menina, chamada Shoko. Por ser surda e
sofrer constante bullying, ela pretendia se isolar em uma sala de aula vazia e ficar lá até o fim do
festival. No entanto, em busca de um lugar para se esconder, viu duas pessoas no canto de uma
sala sem ninguém: uma menina ameaçava outra com uma faca.
Felizmente o incidente ficou só na ameaça e a garota de cabelo rosa que estava com a faca
saiu sem perceber Shoko escondida e vendo tudo. Logo que sentiu que estava segura, a menina
surda correu até a que havia sido agredida e, por meio de escritos, descobriu o ocorrido: aquela
garota estava sendo perseguida pela outra, chamada Yuno, por ter se interessado pelo mesmo
rapaz que esta.
Quando Yuno tomou conhecimento desse fato, passou a perseguir a pobre garota e
ameaçá-la caso não sumisse da vida de seu amado. A menina fez exatamente isso, porém Yuno
continuava atormentando-a. Ela agora, mais do que nunca, temia por sua vida.
Shoko, determinada em ajudar a garota, escreveu a história que ouviu em um caderno e
partiu em busca de Sailor V em lugares nos quais ela poderia ir para salvar o dia e, depois de dias
de procura, finalmente conseguiu encontrá-la, entregando o caderno para a heroína e confiando o
futuro de sua nova amiga a ela.
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estava fora, encontrou um arsenal de diferentes tipos de armas. Chocada com sua descoberta,
saiu de lá antes que a dona da casa retornasse, levando consigo fios de cabelo cor de rosa, para
possível identificação em caso de um cenário mais grave.

Com informações sobre a ameaça, Sailor V partiu agora em busca da vítima. Entretanto,
mesmo com uma busca incansável, a heroína não encontrou a menina. Felizmente conseguiu
entrar em contato com sua melhor amiga, uma garota loira de belos cachos chamada Mami, que
explicou a situação.
Mami e a menina desaparecida eram garotas mágicas como Sailor V, porém de um tipo
totalmente diferente. Ela contou que o tipo de garotas mágicas dela lutavam contra bruxas, que
eram garotas mágicas corrompidas por desespero, para limparem suas próprias almas e
impedirem essas bruxas de causarem mais mortes e suicídios de civis, que não conseguiam a
enxergar por serem humanos e, assim, não tinham conhecimento da existência de tais criaturas.
Como sua amiga estava corrompida por desespero em razão da perseguição de Yuno, ela
acabou se tornando uma bruxa na frente de Mami. Tentando evitar esse destino nos últimos
segundos de sua vida, se jogou no oceano e pretendia se matar afogada; no entanto, antes que
pudesse consumar a própria morte, sua alma foi corrompida e ela se tornou uma bruxa. Mami não
conseguiu vê-la, mas sabia que a barreira da bruxa, que é o que permite que garotas mágicas
entrem nas dimensões delas para derrotarem-nas, estava no mar.
Yuno, depois desses eventos, desapareceu e Sailor V nunca mais ouviu falar dela ou
encontrou traços de sua existência.
Sailor V se preocupou, porque sabia por meio de seu gato, Artemis, que existia um povo
habitante dos mares que não poderiam deter a bruxa caso esta quisesse fazer vítimas para si,
visto que o tipo de garotas mágicas de Mami eram as únicas que poderiam derrotar tal monstro.
Com conhecimento deste fato, Sailor V procurou por anos maneiras de entrar em contato
com o povo do mar e, quando já tinha desistido de procurá-los, Artemis lhe deu uma boa notícia:
um pelicano falante levou-lhes uma mensagem de que as sereias e tritões do mar haviam a
existência dela por meio de um estranho bobo da corte e queriam entrar em contato com ela em
busca de respostas para suas perguntas.
Desta forma, aconteceu o encontro entre o príncipe do mar e a heroína da superfície. Junto
com esse encontro, houve a descoberta que o lendário monstro Gyarados era realmente apenas
uma lenda; o que matou o Rei fora uma bruxa da superfície, capaz de ser vista pelos habitantes
do reino por não serem humanos. Nori não entrou em uma simples gruta; entrou no portal da
bruxa, conseguindo sair por algum tipo de milagre.

Como prova da existência de tais criaturas, Sailor V também entregou para Caligo o que ela
chamava de Semente de Rancor, que havia sido dada a ela por Mami com o mesmo propósito:
provar que bruxas eram reais. Aquele pequeno objeto era a alma de uma garota mágica
corrompida em uma bruxa, e elas eram adquiridas pelas guerreiras ao derrotarem os monstros
para purificarem suas próprias almas.

Agora com o reino do mar conhecendo a ameça que Gyarados —uma bruxa— realmente
era, a Família Real e seus subordinados têm a missão de encontrar formas de deter a criatura
mágica. Todas as sereias e tritões correm perigo com a ameaça da bruxa e, caso não consigam
encontrar uma maneira de detê-la, entrarão da teia de desespero que uma antiga garota mágica
teceu para capturar vítimas.

