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Folytatás a következő oldalon!

TURBINA Pokémon               mester naplója 5. //  Turbina

Május 10: Mivel a Pewter városban nincsen semmi érdekes, délnek vettem az irányt, ahol találkoztam pro-
fesszor Oak egyik tanítványával. Kaptam tőle valamiféle CD-t. Mi a francra jók ezek?

Május 12: Tovább haladtam dél felé és eljutottam egészen Viridianig, ahol egy furcsa nő megtanította KUKACKA-
nak, hogy hogyan egye meg az álmokat…Ez vajon mire jó?

Május 15: Közben mire észbe kaptam, már haza is értem és aludtam a kényelmes kis ágyikómban. Egy pár napot 
pihenek aztán irány tovább!

Május 20: Visszafele egy kicsit gyorsabban tudtam haladni, nagyon siettem átvenni az új biciklimet!

Május 22: Ütközben beugortam az ovi- ba és beadtam SUSHI-t. Hátha fejlődik egy kicsit, mert 
jelenleg a víz fröcskölésén kívül nem sok mindenre alkalmas...

Befogott Pokémo-
nok:

CH’DING ( Farfetch’d )
DUMBO ( Drowzee )

Aktív Pokémonok:

SUSHI 
            ( Gyarados ) lvl 20
JANOS 
             ( Nidorino ) lvl 30
KUKACKA
         ( Butterfree ) lvl 28
FRUITY 
               ( Dugtrio ) lvl 31
TL,DR 
          ( Bulbasaur ) lvl 30
ELEKTRA
               ( Pikachu ) lvl 25

Május 30: Visszatértem Vermillionba és ellátogattam a Pokémon cent-
rumba. Itt kaptam egy izét… egy kis kütyüt... egy valamit, amivel újra 
kihívhatom a már legyőzött Pokémon Mestereket!

Június 1: Megint ellátogattam a Pokémon Klubba! Úgy érzem, hogy idetartozom! Lehet, hogy le 
kéne itt táboroznom és minden nap ebbe a klubba járni?

Június 12: Az új “Pokémon Mester Újra Kihívó Szuper Szerkezettel” (vagy ahogy csak én szoktam 
nevezni a PMÚKSZSZ-vel) rengeteget edzettem. Még én is belefáradtam, nemhogy a Pokémon-
jaim. Annyit jártunk a Pokémon Centerbe, hogy Joy nővér már előre szokott köszönni!
Egy pár napot még edzek, aztán elmegyek Sushi-ért!

Június 18: Most értem vissza Joy nővértől. A pár napos edzésből egy kicsit több lett, nagyon 
elszaladt az idő! De ez van, ha az ember jól érzi magát és kedves nővérkékkel beszélget! Legköze-

lebb viszek neki valami kis ajándékot is! Vajon mi lehet a kedvenc virága?
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Június 29: Elementem Sushi-ért az oviba. Már majdnem 
megnőtt, így egy kicsit még edzünk, aztán mehetünk a 
Pokémon terembe és legyőzzük az ott lévő mestert!

Július 1: Eljött az én időm! Irány az Elektromos Poké-
mon edzőterem! 
Vagy hogyan nevezik itt ezt az izét…

Július 2: Még egy napig kerülgettem a termet, de 
végül is rászántam magam és megküzdöttem LT. Sur-
ge-gal! A félelmem teljesen jogos volt, még nem álltam 
készen erre a megmérettetésre!
Egyedül KUKACKA-nak és TL,DR-nek köszönhetem, 
hogy megszereztem a jelvényt! Ha ők nem lettek 
volna, lehet hogy sült Torchicként végzem! Szó 
szerint megrázó élmény volt ez!

Július 5: Sushi még mindig nem változott 
át! Nem tudom, hogy mi lehet a baj, de 
nem igazán akar fejlődni!

Július 10: A sok edzés közben volt egy kis időm ta-
nulmányozni a Magikarpok felépítését és rájöttem a 
legjobb támadási módszerre! Mivel elég nagyok, az 
ember csak megfogja őket a farok uszonyuknál és meg-
pörgeti a feje fölött, majd egy jól irányított mozdulattal 
hozzávágja az ellenfélhez! Tökéletes támadás, én mondom!

Július 20: SUSHI végre átváltozott! Viszont így már 
nem tudom használni a szuper és mindent elsöprő 
csapásomat, amit pár napja kifejlesztettem…
Bánatomat azt hiszem, hogy a közeli tejivóban egy pohár 
tejbe fojtom!
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