TURBINA Pokémon
mester naplója 2.
Megjegyzés:
Megszerzett Pokémonok:
BOXOS ( Mankey )
JANOS ( Nidoran )
PACSIRTA ( Jigglypuff)
Aktív Pokémonok:
ROBERT
( Kakuna ) lvl 6
KUKACKA
( Butterfree ) lvl 12
TL;DR
( Bulbasaur ) lvl 18
ELEKTRA
( Pikachu ) lvl 12
BOXOS
( Mankey ) LVL 7
JANOS
( Nidoran ) lvl12

November 1.:
Kedves naplóm! Már régóta itthon vagyok, azt hiszem ideje lenne elindulnom
és megszereznem a világon az összes pokémont!
A minap beszéltem a Professzorral. Azt mesélte, hogy szerinte 151 féle
különböző Pokémon van. BENA nekem egyszer régen azt mesélte, hogy ő azt
hallotta valakitől, aki a szomszédjától hallotta, aki pedig a volt szobatársától,
aki pedig egy Birch nevű professzortól, hogy már 386 különbözőt azonosítottak. Ha ez tényleg így van, akkor miért kell összegyűjtenem a Pokémonokról az
infókat? Míg ezen merengtem, átsétáltam Virdian városba.
November 2.:
Virdianban találkoztam a kávéfüggő kisöreggel. Még mindig nagyon vicces!
A mai nap felfedezése: van itt is egy edzőterem. Kíváncsi vagyok, hogy itt ki
lehet a mester? Remélem jobb, mint Brock!

November 6.:
Beszéltem a környékbeliekkel. Azt mondták, hogy ez a terem már nagyon régóta zárva van… feleslegesen vártam itt… mondjuk szólhattak volna előbb is és
akkor nem szobrozok napokig a bejárat előtt...
De hogy legyen egy jó hír is a mai napra: KUKACKA végre átváltozott és Butterfree-vé vált!
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Turbina

November 10.:
KUKACKÁval az oldalamon könnyedén átjutottunk a Virdian erdőn. Még arra is
volt időnk, hogy fára másszunk.
November 15.:
Ha már itt vagyok Pewterben, akkor megnézem a híres múzeumukat. Állítólag
rengetegféle érdekes dolog van ott. De előtte elmegyek Brockhoz. Hátha egy
kicsit már jobb Pokémon mester lett!
November 17.:
Hát Brock nem lett sokkal jobb, úgyhogy inkább nem TL;DR-t használom, hanem csak ELEKTRÁt.
Viszont azt mesélte, hogy érdemes elmenni a múzeumba, mert nemcsak
érdekes Pokémonokat láthatunk ott, hanem egy nagyon érdekes kőféleséget
is! Nem értem a kövek iránti mániáját, de holnap szerintem elmegyek és megnézem magamnak ezt a híres múzeumot!
November 18.:
Érdekes csontváz és egy Hold kő! Egyenesen a Holdról! Hihetetlen! Nagyon
izgatott vagyok! Elvileg a közelben találták, úgyhogy nyitott szemmel kell
járnom, hátha én is találok egyet!
November 28.:
Ma egy nagyon veszélyes és kimerítő csatában vettem részt, de végül
sike-rült legyőznöm és elkapnom az ellenfelemet, aki nem volt más mint
Nidoran. Elneveztem JANOSnak, a nagypapám után.

Folytatás a következő oldalon!
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November 29.:
Pokémonok Istene, mondd miért teszed ezt velem? Ma egy Jigglypuff támadt rám és páholta
el több Pokémonomat. Ráadásul én még vagy három Pokélabdát is elhasználtam mire sikerült
befognom! De sikerült!

December 31.:
Azt hallottam a városiaktól, hogy valamiféle buli lesz a környéken. Kíváncsi leszek rá!
Január 3.:
Már kevésbé fáj a fejem és még egy kicsit enni is tudtam.

December 3.:
Azt hallottam, hogy a közelben van valami Rakéta csapat. Ők valamiféle tudósok? Szívesen
találkoznék velük, főleg ha a Capsule Corporationnél dolgoznak!
December 6.:
Boldog Mikulást kedves Naplóm! Elgondolkodtam azon, hogy hogyan van az, hogy Kantóban sosem esik a hó? Igazából az eső sem…
Sőt ha már itt tartunk, miért nincsen este? Lehet, hogy sosem szoktunk aludni? Ha ez tényleg így van, akkor már
értem, hogy anyunak miért nincsen ágya! De akkor meg nekem miért van?
December 7.:
Be kell vallanom kedves Naplóm, hogy tegnap megettem az összes csokit, amit csak kaptam és így viszszaolvasva egy kicsit szégyellem magam. Még egy ilyen butaságot, hogy aludni...
December 13.:
Ma ELEKTRÁval és KUKACKÁval megmutattuk BOXOSnak és JANOSnak, hogy hogyan is kell Pokémon
csatákat vívni. Nagyon remélem, hogy figyeltek és holnap már ők is helyt tudnak állni.
December 14.:
Nem figyeltek… BOXOSt egy Pidgey annyira elpáholt, hogy a Pokémon Centerben kötöttünk ki!
Mindenki annyira kedves volt velem, pedig nem sűrűn szoktam ide járni. Viszont nagyon jól jönne egy
hordozható gyógyító eszköz!
December 17.:
Most hogy tudom, a Pokémon Centerben ingyen gyógyítanak, csak ide járok! Minek árulnak gyógyító
spréket?
December 22.:
Eltévedtünk egy kicsit TL;DR-rel a Virdian erdőben. Nagyon eltévedtünk! Ténylegesen alig éltük túl! Már
értem miért árulnak gyógyító spréket!
December 26.:
Boldog karácsonyt! Anya küldött egy nagy csomagot, amiben 5 darab Pokélabda volt! Jó lenne majd kipróbálni
őket, de még csak olyan Pokémonokkal találkoztam, akiket már befogtam.
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