TURBINA Pokémon
mester naplója 7. // Turbina
A fanfic a Pokémon
LeafGreen játszása
közben íródik.
Bármilyen helyszín,
szereplő vagy
esemény hasonlósága
a valósághoz nem a
véletlen műve, hanem
az író bénázása a
játékban!

Befogott Pokémonok:
Vulpix: MARYBELLE
Bellsprout :
AGGLEGENY
Eevee: HORO
Aktív Pokémonok:
KUKACKA
( Butterfree ) lvl 32
SUSHI
( Gyarados ) lvl 30
MARYBELLE
( Vulpix ) lvl 20
TL,DR
( Bulbasaur ) lvl 35
FRUITY
( Dugtrio ) lvl 31
AGGLEGENY
( Bellsprout ) lvl 33

Szeptember 10.: Kedves Naplóm! Azon gondolkodom, hogy míg mások iskolába mennek én társadalmilag mennyivel hasznosabb munkát végzek! A feladatom
összegyűjteni a világ összes Pokémonját a Pokédexembe! Csak rájuk kell mutatnom és a Pokédex egyből megad róluk minden információt! Csak tudnám, hogy ez
a kis kütyü ezt honnan tudja?
Szeptember 12.: Nincs sok időm elmélkedni, úgyhogy folytatom is az utamat. Ideje Celadon városából tovább állni!
Szeptember 13..: Ahogy kiértem a városból, alig tettem meg pár lépést egy Lea és Jad nevű páros egyből rám támadt! Nem voltam még ilyen páros harcban,
nagyon izgalmas volt. Azt persze mondanom sem kell, hogy esélyük sem volt ellenem!
Szeptember 16..: A környéken egy kicsit körbenéztem, rejtett kincsek után kutatva. Sajnos nem találtam semmit és mikor tovább szerettem volna haladni, egy alvó Snorlaxszel találkoztam.
Szeptember 17.: Úgy érzem, már egy napja rugdosom, dobálom és kiabálok ezzel a Snorlaxszel. Ha valahogy rá tudnám venni, hogy csatározzon velem, akkor eltudnám kapni egy
pokélabdával! Meg is lenne oldva minden problémám!
Szeptember 20.: Mivel ma van a születésnapom, úgy gondolom este elmegyek egy kisebb
partiba a környéken! Valahol csak találok egy jó helyet.
Szeptember 22.: Fáj a fejem….
Szeptember 25.: Gondolkodtam, már teljesen tisztán látok mindent! Mivel a Snorlax az utamat állja,
nincsen más megoldás, mint elmenni vásárolni és feltankolni a készleteket!
Szeptember 27.: Kezdek kifogyni az ötletekből: most akkor merre?
Október 1.: A városiakat is kérdeztem, de ők sem tudnak segíteni. Hogy van az, hogy egy
alvó Pokémont nem tudok elkapni? Mérgemben már összevissza mászkáltam a környéken
és minden bokorba benéztem! Találtam is egy csésze teát, ami jó, mert nagyon szeretem
a teát. De egy kicsit fura is: ki hagyja szanaszét a teáját?a készleteket!
Október 10.: Mivel már napok óta csak kószálok fel és alá, visszatértem az aluljáróba és átmentem a 8-as útra. Egy hírtelen vezérelt ötlettől betértem az őr bódéjába, hátha tud útbaigazítást adni. Útbaigazítást nem kaptam, de a teámat elvették.
Pedig azt én akartam meginni!
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Október 26: Megtudtam, hogy a városi edzőtermet egy Erika nevű, főleg fű Pokémonokat
használó hölgy vezeti. Már nagyon várom vele az összecsapást, de első körben a segédjeivel
kell megküzdenem.

Október 13.: Bár igaz, hogy nincsen teám, de így már szabad az átjárásom minden őrbódénál
és el tudok jutni Saffron városába!
Október 14.: Azt hiszem, egy pár napig a városban maradnék, csak míg sikerül körbenéznem!

Október 27: Mivel én is fű Pokémonokat használok, a terv a következő: 1-2 ember legyőzése,
majd utána gyógyulás és alvás. Ezt ismételni, amíg már csak Erika marad!

Október 15.: Az egész várost a Rakéta csapatnak szentelték! Van egy nagy épületük a város
közepén, ami szerintem valami kutató központ lehet. Szerintem itt fejlesztik ki azt a rakétát,
aminek a segítségével majd a Marsra eljut az emberiség.

November 1.: Már csak Erika maradt, akivel összemértük erőnket! Természet a természet
ellen! A Zöld sarokban egy zöld Pokémon és a másik Zöld sarokban egy másik zöld Pokémon!

Október 20.: Mivel a városban más sok érdekesség nincsen, úgy döntöttem, hogy elmegyek inkább Vermilionba és edzünk egy kicsit AGGLEGENY-nyel. Hátha átváltozik szép virággá!

November 5.: Egy kicsit elhúzódott a harc. Nem akarok róla
beszélni! Legyen elég annyi, hogy minden nap mindenkit
be kellett vetnem, mire nagy nehezen sikerült megnyernem a csatát.

Október 25.: Edzés után visszatértem Celadon városába,
hogy megküzdjek a helyi edzőterem vezetőjével.

November 6.: A jelvény megszerzése után úgy
gondoltam, készen állok a Pokémon toronyban
található borzalmakra
November 10.: Sikerült felmásznom a torony
legtetejére, de ott elakadtam. Egy szellem az
utamat állta folyamatosan. Most mit csináljak?
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