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[1]O anime começa com Eggman vendo a sua mais nova invenção Metal
Sonic, dizendo que ele está pronto. Logo após aparece a pacata ilha onde
Sonic mora, na qual Tails mostra o seu mais novo invento: a prancha de
propulsão a jato. Tails pratica um pouco de surf, e começa a ser perseguido por
uma nave desgovernada. Nesta nave está Oji, uma velha coruja. Tails ajuda a
nave a tomar seu rumo, pois ela está pegando fogo, e Sonic por fim impede
que eles batam na parede. Oji conta a Sonic que o presidente tem uma
mensagem para ele. Tails pega o avião, e ele e o Sonic se encaminham à
cidade, e deixam Oji na ilha.
[2]Chegando na cidade, eles vão para conversar com o presidente, quando
aparece Eggman. Alguns robôs aparecem atirando em Sonic e Tails, que
escapam. Depois, Eggman mostra que capturou o Presidente e sua filha,
Sarah, e que se Sonic não ouvi-lo, ele irá matá-los. Sonic acaba ouvindo a
mensagem de Eggman.
[3]Eggman conta a história do planeta, chamado Planeta Liberdade. Este
planeta é composto de duas dimensões separadas. A externa é a Terra do
Céu, onde mora Sonic. E a interna é a Terra da Escuridão, onde mora Eggman.
O vilão fala que vivia tranquilamente (?) lá na cidade que ele criou, a
Eggmanlad. Tudo ia normal, quando apareceu Black Eggman, denominado
deus da destruição. Ele se apossou do robô-gerador e da Eggmanlad, que se
não for destrúido, será capaz de provocar explosões em proporção
inimagináveis. Será necessário que alguém detenha tudo isso. Evidentemente
que todos pedem a Sonic. Sonic e Tails ficam desconfiados de Eggman, pois
"99 de 100 palavras de Eggman são mentirosas". Temendo que essa fosse 1
de 100, eles decidem aceitar a missão.
[4]Eggman dá a Tails uma espécie de relógio, que ele chamou de navegador,
que mostra como chegar a Eggmanland, que é um local secreto. Os dois vão
para a Terra da Escuridão, e ficam preocupados com o presidente e Sarah.
Sarah fica jogando videogame com Eggman (por sinal, o controle é do Genesis
XD). Ela diz depois que gostaria de pilotar. E ela entra dentro de uma nave de
Eggman, que vai atrás. Depois disso, o foco retoma aos nossos heróis, que
chegam à Terra da Escuridão.
[5]Lá enfrentam todo um exército de robôs, numa cena de videogame animado!
Após tudo isso, eles entram numa warp zone, e chegam até as Antigas Ruínas:
uma cidade devastada. Lá, descobrem que ela está apoiada sobre o oceano, e
tentam achar um caminho para Eggmanland.
[6]Eis que de repente aparece um gigantesco robô: é Black Eggman. Começa
então uma luta entre o robô e Sonic e Tails. De repente, os heróis são
perseguidos pelo robô, e quase caem no oceano. Depois, o robô consegue
aprisionar Tails e deter Sonic. Quando estava prestes a deter Sonic, Knuckles
aparece e consegue deter o robô. Ele libera rapidamente Tails, que vai depois
libertar o Sonic (os dois estavam presos por uma espécie de cola). Os três

fazem um trabalho em equipe e conseguem destruir o Black Eggman. Após os
heróis saírem de cena, aparece Eggman e Sarah, que na realidade estavam
dentro do robô.
[7]Depois, quando Knuckles quase se despede (e é informado que ele é
caçador de tesouros), ele acaba decidindo ir junto aos heróis para a
Eggmanland. Eles a avistam e entram dentro dela, quando são atacados por
aquele robô que aparece nas paredes da Launch Base do Sonic 3 atirando.
Knuckles o destrói. Eles finalmente chegam então até a sala do robô-gerador.
Knuckles o destrói. De dentro dele sai então um robô... é Metal Sonic (isso
mesmo, o robô-gerador também não existe...).
[8]Eles escutam a risada de Black Eggman de novo, que reaparece. Porém, o
robô se quebra de novo, e os heróis descobrem que na verdade o robô é
Eggman e Sarah. Sarah diz que não tem culpa, que foi apenas uma vítima e
começa a chorar. Eggman provoca Sonic, que quando estava prestes a atacálo, é defendido por Metal Sonic.
[9]Eggman conta que conseguiu os dados de Sonic e o transferiu ao robô. Seu
objetivo é mediante o robô, destruir a Terra do Céu. Metal Sonic começa a
atacar Sonic e se inicia a primeira luta entre os dois.
[10]Tails e Knuckles acabam concluindo que não podem ajudar de forma direta
ao Sonic, por isso vão até a Warp Zone para restaurar o Tornado. Metal Sonic
consegue deter o Sonic e vai até a casa do Sonic, onde se encontra com Oji.
Sonic aparece num campo, enquanto Metal Sonic está destruindo tudo. O
presidente imagina ser o Sonic, por isso contacta Tails e Knuckles, que estão
arrumando o Tornado, e acaba descobrindo tudo. Enquanto isso, aparece
Eggman dizendo que quer destruir tudo para ficar com Sarah.
[11]Knuckles diz ao presidente de que forma o Metal Sonic pode no Pólo Norte,
destruir o planeta. Tails tenta usando o navegador, localizar Metal Sonic, e
assim descobre que ele já está indo para o Pólo Norte. Ele e Knuckles vão até
lá. Sonic, que ouvia tudo, havia ido antes. Chegando lá, se inicia a luta de
Sonic e Metal Sonic, dessa vez mais pesada. Sarah cai da nave de Eggman, e
é salva por pouco, graças a Knuckles. Knuckles, incentivado por Sarah, tenta
conter a destruição total.
[12]Tails, após descobrir que Sonic sente tudo que Metal Sonic sente, e viceversa, tenta usando o navegador, transferir a personalidade do Sonic a Metal
Sonic. Isso causa no robô um bug, e Sonic aproveita para atacá-lo.
[13]O Presidente e Oji chegam ao local, mas acabam ficando presos, prestes a
explodirem. Quando Sonic e Tails vão salvá-los, Metal aparece de novo. Tails
tenta fazer de novo a transferência, mas Eggman quebra o navegador. Metal
Sonic acaba salvando o Presidente e Oji, e fica prestes a cair na lava. Sonic
tenta auxiliá-lo, mas o robô diz que só há um Sonic, e se deixa cair, ao
desgosto de Sonic. Metal Sonic é destruído.

[14]Eggman tenta provocar Sonic dizendo que ainda tem os dados dele e fará
um Metalla ainda mais forte. Contudo, um míssil que ele havia soltado, pega o
CD e o destrói. O anime se encerra então, com todos rindo, e Knuckles
provocando Sonic. Presidente, Oji, Sarah e Eggman vão atrás! E assim acaba
esse sensacional animê.
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