TURBINA Pokémon
mester naplója 3.

//

Turbina

Január 5.:
Kedves Naplóm! Itt az idő, hogy újult erővel folytassam az utamat és Pokémon
mesterré váljak! Holnap indulok! Igen, holnap!
Befogott Pokémonok:
BRUCEWAYNE ( Zubat )
HAROLD ( Paras )
ROCKY ( Geodude )
LAJOS ( Ekans )

Január 6.:
A 4-es úton, a semmi közepén találtam egy Pokémon centrumot, közvetlenül a
hegy bejárata előtt. Miért rak bárki is ide ilyet?
Január 8.:
Úgy döntöttem, hogy ideje szétnézni a Moon-hegyben. Állítólag található ott
még pár holdkő. Talán szerencsém lesz és szerzek magamnak is egyet!

Aktív Pokémonok:
KUKACKA
( Butterfree ) lvl 21
ELEKTRA
( Pikachu ) lvl 13
BOXOS
( Mankey ) lvl 5
TL,DR
( Bulbasaur ) lvl 23
JANOS
( Nidoran ) lvl 11
HAMMER
( Pidgey ) lvl 12

Január 9.:
Viccesek a Pokémonok, ha lárva állapotban vannak. Ma Robert találkozott egy
kakunával! A csata minden perce hatalmas izgalomban telt egészen addig, amíg
a srácok nem bírták már tovább növelni védelmüket! Akkor egy picit alább hagyott a lelkesedésem. Főleg azért, mert percekig csak bámulták egymást...
Január 11.:
Négy napja vagyok a hegyben és kezdem azt hinni, hogy eltévedtem!
Január 14.:
Soha többet nem jövök ide! Eltévedtem, több sebből vérzek és minden Pokémonom teljesen legyengült! Alig jutottam ki! Soha! Soha! SOHA!
Január 20.:
Egy kicsit edzettünk és Robert átalakult Beedrillé. Azt hiszem, mégis megpróbálom újra a Hold-hegyet.
Január 22.:
Eldöntöttem. Visszamegyek! Legyőzök mindenkit és én leszek a legjobb!

Folytatás a következő oldalon!
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Január 23:
Beljebb jutottam, ahol még több vad Pokémonnal találkoztam. Tábort verek egy kis helyen
és meggyógyítok mindenkit, így újult erővel haladhatunk majd tovább! Át kéne jutni ezen a
hegyen, mert különben soha nem érek Ceruleanba. Jól jönne egy rendszeres vonatjárat a
környéken!
Január 27:
Kezd fogyni az élelmem, minél előbb ki kéne jutnom ebből a rémálomból!
Január 28:
Ez a hegy tényleg egy rémálom! Találkoztam a Rakéta csapat több tagjával! Ki akarok innen
szabadulni minél előbb!
Január 31:
Ezek a hegyek mindig kifognak rajtam, viszont most hálát adok minden Pokémon istennek,
hogy kijutottam belőle! Cerulean városban első utam a Pokémon Centerbe vezetett, ahol
nemcsak a Pokémonjaim, hanem én is megpihentem egy kicsit!

győzelmet aratott! Szerettem volna még beszélgetni BENA-val, de ő elszaladt, mondván, hogy
nagyon sok dolga van!
Február 16:
Cerulean városban is van egy edzőterem. Állítólag egy Misty nevű hölgy a terem vezetője és ha
jól tudom ő vizi Pokémonokkal harcol.
Február 20:
Megküzdöttem Misty elsődleges tanítványaival. Nem volt valami nagy szám, de majd talán holnap Misty! Ma már sajnos nem ért rá.
Február 21:
Misty két vizi Pokémonja meg sem kottyant az én kis KUKACKAM-nak!
Misty annyira meg volt lepődve, hogy valaki legyőzte. Nem sűrűn történhet vele ilyen!

Február 3:
Volt egy kis szabadidőm, így körbenéztem a városban. Aranyos kis hely, lehet hogy ha
felnövök, ide költözöm!

Március 7:
Észak felé vettem az irányt, ahol a hídon átsétálva megküzdöttem 5 emberrel,
ami inkább egy ujjgyakorlat volt és nem kihívás. A 6. elárulta nekem, hogy a
Rakéta csapathoz tartozik. Megkért rá, hogy csatlakozzak a csapathoz, de azt már nem várta meg, hogy válaszoljak, inkább rám
támadt.
Vajon a rendőrség nem
akarja őket elkapni most
már végre valahára?

Február 5:
Találkoztam egy rendrőrrel, éppen a környéken
járőrözött! Elmondtam neki, hogy találkoztam a Rakéta csapattal. Mint kiderült, már ők is régóta
keresik a tagokat. A hegy tele van velük, lehet
hogy ott is kéne keresniük!
Február 12:
Találkoztam BENA-val és újra összemértük
az erőnket.
A csatát KUKACKA-val kezdtem, akit Pidgeotto két legyintésre kiütött, de szerencsére
sikerült összezavarnia és így Pidgeotto
saját magát is kiütötte.
Ezután JANOS-t küldtem csatába, míg BENA Rattatát, aki kb. 2
másodpercig bírta.
Béna azt mondta, vívjunk még egy
utolsó ütközetet, hogy lássuk mennyit
fejlődtek a kezdő Pokémonjaink. Mondanom
sem kell, hogy TL,DR fölényes
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Február 24:
Elég sok időt töltöttem már Ceruleanban. Talán ideje lenne tovább indulni!
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