Óriási szenzáció! Ma kezdetét veszi
a legújabb hivatalos beyblade-verseny!
A Dark Nebulával vívott csata után a
beyblade világa elemeire hullott, de a
Világszervezet új igazgatója, Ryo elhatározta, helyreállítja a sportág tekintélyét.

A bladerek és a rajongók még
emlékeznek a gonoszok ellen vívott
párbajokra és a Blader’s Battle-re,
amit Gingka nyert meg. A legjobb
blader nem vonult vissza: barátaival,
Madokával és Kentával ismét részese a
beyblade-kalandnak. A Világszervezet
tagjai között számos kiváló játékos van,
a vezetőség tiszta versenyeket szervez
nekik. Az egyik rangadó a Metál Stadionban zajlik. A bladerek feszülten, a
nézők izgatottan várják a kezdést.
Elképesztő a hangulat! A Blader
DJ csendet kér:
kezdődnek a

csaták. Az első elődöntőt Tsubasa vívja Benkei-jel. Ez a
két versenyző már
megmutatta tehetségét és elszántságát. A beyek útnak
indulnak! Tsubasa
beye, Eagle, egy
ellencsapás-támadással fölénybe került
Benkei Dark Bulljával szemben. Dark Bull
azonban nem adja fel, egy vörösszarvfelütéssel visszavág!
Vajon ki nyeri a csatát? Eagle sorozatos légitámadásai bosszantják Dark Bullt.
Érthető: senki sem szereti, ha egy sas csap
le rá. Ez tényleg fájhat!

Közben elkezdődött a másik elődöntő,
amit Yu és Teru vív. Úgy tűnik, Teru balszerencsés: Virgója nem ér fel Yu Librájával!
Virgónak kemény megpróbáltatásokkal
kell szembenéznie, míg Libra heves támadásai végül a magasba repítik!
Megszületett az eredmény: Yu és Tsu
basa kerültek a döntőbe!
A Világszövetség vezetői az irodájukból figyelik az eseményeket.
– Tsubasa és Yu igazán erősek, ugye? –
kérdezi Hikaru.
– Igen, mindketten kiváló bladerek. Ők azok,

akik nélkül a beyblade-nek nincs jövője
– feleli Ryo. – Ha őket látom, erre gondolok… Mi felelünk azért, hogy a fiatal
játékosok tiszták maradjanak. A Világszövetség nagy hibát vétett, amikor hagyta,
hogy a Dark Nebula rossz útra térítse a
bladereket. Tisztesség és becsület: ebben
a sportban is ez a legfontosabb!
Tisztesség és becsület: ez a Világszövetség új jelszava.

Elérkezett a döntő összecsapás. Yu is,
Tsubasa is régóta várt erre a pillanatra.
Mindketten elszántabbak, mint valaha.
Három, kettő, egy – hasítsatok bele!
A beyek teljes sebességgel száguldanak
egymás felé. Ez kemény ütközés lesz!
A nézők lélegzetvisszafojtva figyelnek.
Hirtelen egy harmadik bey röppen be az
arénába. Mi folyik itt? Yu és Tsubasa nem
hisz a szemének. Ki mer beleavatkozni
egy ilyen párbajba? Kiáltás harsan:
– Egész jó ez a csata! Hadd játsszak
én is! A nevem Masamune Kadoya, és én
vagyok a világ legjobb bladere! – jelenti
ki a mérkőzés megzavarója.
– Hé, te! Mit képzelsz? Ez egy verseny
döntője! – kiáltja a Blader DJ.

– Áh, akkor minden rendben! A döntőt
a legjobb bladerek vívják, igaz? Remek,
mert Ray Striker és én vagyunk a világ
legjobbjai! Mi vagyunk a legjobbak!

Yu és Tsubasa nem veszik komolyan a
betolakodót; a hozzájuk hasonló, tapasztalt bladerek nem rettennek meg bármitől.
– Nem látszik rajtad, hogy te vagy
a legjobb! – mondja nevetve Yu.

– Nem? Akkor csatázz velem! – vág
vissza elszántan Masamune.
Tsubasa nem hajlandó párbajozni
olyannal, aki így viselkedik, de Yu vállalja
a kihívást. A csata elkezdődik.
– Mutasd meg nekik, ki a főnök, Libra!
– kiáltja Yu, és előrelendíti a karját.
– Ez a beszéd! – válaszolja Masa
mune, és szintén előrelöki a kezét.
– Rajta!
A beyek beszáguldanak az arénába. Yu nem érti az ellenfele taktikáját.
Masamune csatázni akart, most mégis
folyton kitér a támadások elől. Tsubasa
néhány méterről figyeli az összecsapást.
Döbbenten látja, mi-

lyen gyors Ray Striker,
Masamune beye.
Yu ismét támad.
Striker találatot kap,
de hihetetlen sebességének köszönhetően még ezt is sikerül a
javára fordítania. Masamune csakugyan
kiváló blader lehet…
Yu persze, nem adja fel. Úgy dönt, beveti Libra speciális manőverét, a Pokoli
Robbanást.
Libra felfénylik, a stadionban ragyogó
fény támad, ám mielőtt a manőver elérné
célját, Striker eltűnik… Egy pillanattal később újra megjelenik – így tért ki a támadás elől. Bámulatos! Masamune kivédte

az egyik legjobb
játékos speciális
manőverét! Ki lehet ez a titokzatos blader?
Masamune körülnéz az arénában, és felkiált:
– Gyere elő Gingka! Miattad jöttem
ide, téged akarlak legyőzni! Hallod?
Semmi válasz.
– Mi a baj? Talán félsz tőlem? Ne bujkálj tovább, gyere elő!
A Blader DJ közli vele, Gingka nem
vesz részt a versenyen. Masamune meglepődik, és egy szó vagy magyarázat

nélkül, haragosan távozik a stadionból
– még a megkezdett csatát sem fejezi
be. Ezzel sikerül feldühítenie Yut.

