TURBINA Pokémon
mester naplója 4.

//

Turbina

Március 8: Eszembe jutott valami a tegnapi Rakéta csapatos sráccal kapcsolatosan. Ha ezek többen vannak, akkor biztos van egy vezérük, vagy egy főnökük
vagy valaki, aki irányítja őket. De ki lehet az?
Befogott Pokémonok:
MACSEK ( Meoth )
SUSHI ( Magikarp )
ARNOLD ( Diglet )
FRUITY ( Dugtrio )
Aktív Pokémonok:
ELEKTRA
( Pikachu ) lvl 17
JANOS
( Nidorino ) lvl 25
TL,DR
( Bulbasaur ) lvl 24
KUKACKA
( Butterfree ) lvl 26
AMMER
( Pidgey ) lvl 13
SUSHI
( Magikarp ) lvl 5

Március 10: Egy kis pihenő után folytattam kalandomat és a 25-ös út felé
vettem az irányt. Azt pletykálták, hogy lakik ott valaki.
És láss csodát, tényleg lakik itt kint valaki. Meg kell ismernem!
Március 11: A házban egy Bill nevű ember és Pokémonja valamiféle különös
“barátságot” kötött. Talán túl közel is kerültek egymáshoz...
De én nem ítélkezem! Segítettem nekik szétválni és Billtől kaptam egy
jegyet, amivel elmehetnék sétahajókázni!
Március 12: A hajó indulásáig még van pár
napom, amit hasznosan akarok eltölteni!
Március 15: A Pokémon DayCare-be beadkörbenéztem a környéken, hátha találok

tam HAMMER-t, én pedig
valami érdekeset.

Március 17: Visszamentem HAMMER-ért. Csak egy szintet lépett pedig egy
rakat pénzt kifizettem. Egy kicsit átverve érzem magam, úgyhogy gyorsan el
akarok tűnni innen! Irány Saffron város!
Március 18: Az út le van zárva…
Március 20: Szerencsére megtudtam, hogy van egy föld alatti átjáró, ami még
elvileg nyitva van és azon keresztül elérhetem Saffron várost!

Folytatás a következő oldalon!
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Március 21: Furcsa egy élmény volt itt átjönni. Nem volt senki sem
lent az átjáróban csak a két lejáratnál álltak emberek. Az egyik végén
álldogáló kislány Pokémont akart velem cserélni, mintha egy piacon
lennénk. Fura egy élmény volt.
A másik végében pedig egy jó tanácsot kaptam, miszerint járjak
lent nyitott szemmel, mert az emberek elszoktak hagyni odalent
dolgokat!

Április 15: Mint kiderült van itt a környéken egy Pokémon Fanclub!!!! Ott a helyem!!!!!

Március 23: Lehet hogy nem kéne hinnem minden pletykának,
mert én nem találtam semmit!

Április 20: A kikötőben áll egy hajó, amit már akkor is néztem,
mikor ideértem, de csak most láttam meg, hogy az van az oldalára írva, hogy S.S. ANNE! Az én jegyemre is ez van írva, amit
nemrég kaptam attól a fura fazontól!

Március 24: Tovább haladtam a város felé, de az úton megtámadott egy bogár mániás edző. Ilyenekkel én már harcoltam korábban és nagyon könnyen legyőztem őket.
Egy jó dolog volt az egészben, hogy JANOS átváltázott Nidorinóvá!
Március 31: Tovább mászkálva találkoztam még
pár emberrel. Egyszer egy beszélgetést is
megzavartam. Legalább is ők azt hiszik,
hogy megzavartam, de én a közelükbe
sem mentem! Valamit nagyon beképzeltek
maguknak!
Április 3: A városban az első utam a Pokémon Centerbe vezetett, mert egy kicsit kifáradtak a Pokémonjaim és én is pihenhettem egy picit.
Április 6: Míg a Pokémonjaim pihentek volt egy kis időm a
városban körbenézni. Bekopogtattam mindenhova,
beszélgettem mindenkivel és egyszer-kétszer még
jól is jártam. A Pokémon Center mellett kaptam
egy pecabotot!
Április 10: Egy pár napja már a parton ülök és pecázok,
de még semmi érdemlegeset nem sikerült fognom.
Egyedül Magikarpokat sikerült elkapnom.
Közben azon gondolkodtam, hogy mennyire nézhetik jó
szemmel azt az emberek, hogy vadidegenek becsöngetés nélkül a házukban lófrálnak, mindent megfognak,
megnéznek és amit csak lehet azt magukkal visznek…?
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Április 16: Tök jó! Ide gyakrabban el kell jönnöm! Annyira kedves
volt mindenki, sőt még egy jegyet is kaptam, amivel ingyen kaphatok egy biciklit.

Április 22: Az egész hajó tele van emberekkel, akik harcolni
akarnak!
Április 24: Mikor lesz már ennek vége!
Április 25: Nem akarok több emberrel megküzdeni!!!
Április 26: Segítség!
Április 28: A megpróbáltatásaimnak vége, ugyanis itt van BENA
is a hajón! Újra találkozhatunk és beszélgethetünk egy kicsit. Elbúcsúzásunk előtt még egy kis gyakorlást is tartunk csak, hogy
össze tudjuk mérni a Pokémonjaink erejét, ki mennyit fejlődött.
BENA elég sokat fejlődött és nem volt annyira barátságos, mint
eddig. Minden Pokémonomat kiütött csak KUKACKA-t nem. Azt
hiszem, hogy az utóbbi időben egy kicsit elhanyagoltam őket.
Április 30: BENA ajánlására felkerestem a hajó kapitányát, akitől
kaptam valami lemezt. Nem igaz értem, hogy mire jó, de TL,DRrel megnéztük!
Május 2: A közelben állítólag van egy barlang, amit Diglet cavenek hívnak, mert csak Digletek élnek benne. Megnézem magamnak szerintem ezt a barlangot, és elkapok egy-két Digletet!
Május 9: Nem egy nagy valami ez a Diglet cave. Könnyen átjutottam rajta Pewterbe.

Vissza a Tartalomjegyzékhez!

