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Folytatás a következő oldalon!

TURBINA Pokémon               mester naplója 6. //  Turbina

Július 28: Már egy hete magam alatt vagyok! Nem járja ez így! 
Összeszedem magam és TL,DR-rel elindulunk valamerre!

Július 31: A 11-es úton indultam tovább, ami átvezetett a 12-esre. Viszont ennél 
tovább nem jutottam, mert egy alvó Snorlax az utamat állta. Most mit csinál-
jak vele? Nem bírom sehogy sem felébreszteni! Még TL,DR szuper vágó 
mozdulata sem segített!

Augusztus 5: Kicsit eltévedtem. Valahogy átkeveredtem a Diglet-barlan-
gon és a Hold-hegynél találtam magam. Elhagytam a térképemet, ven-
nem kell majd egy újat, mert így csak bolyongani fogok mindenfele.

Augusztus 7: Össze-vissza keveregtem és végül visszajutottam Ceru-
lean városba. Itt már jártam nem is egyszer! Sikerült a 9-es úton kicsit
tovább haladnom és találkozni néhány emberrel, de még mindig nem 
vettem magamnak térképet, csak a táblák alapján tudok tájékozódni.

Augusztus 10:  Valahogy sikerült egy térképet szereznem. Az egyik Poké-
mon edző adta, akivel találkoztam útközben. Most már tudom, hogy
a 10-es útra eltévedtem valahogyan és jelenleg a Kő-barlang-
ban vagyok! Hogy kerülhettem én ide?

Befogott Pokémo-
nok:

ROCKY 
            ( Machop ) lvl 17

Aktív Pokémonok:

SUSHI 
            ( Gyarados ) lvl 28
JANOS 
             ( Nidorino ) lvl 34
KUKACKA 
         ( Butterfree ) lvl 30
FRUITY 
               ( Dugtrio ) lvl 31
TL,DR 
           ( Bulbasaur ) lvl 34
ELEKTRA 
               ( Pikachu ) lvl 26 Augusztus 13: Egy pár napja már bolyongok eb-

ben a barlangban. Nem lenne olyan nagy gond ez, 
mert le tudom győzni a sok zubatot, csak ezek a 
cosplayesek a frászt hozzák rám!

Augusztus 14: A cosplayeseket sem értem, hogy mit keresnek egy sötét bar-
langban, de hogy piknikezők miért vannak itt, azt igazán elmagyarázhatná va-
laki!

Augusztus 17: Úgy nagyjából egy hétig voltam bent a barlangban, lassan ela-
padtak a készleteim és a legtöbb Pokémonom sem bírta a kiképzést. Úgyhogy 
Lavender városban maradok egy pár napot! Kialszom magam, eszek egy jót és
végre fürdök is egyet! Kezdett már engem is zavarni az az “illatfelhő”, ami kö-
rülvett.
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Augusztus 20: Ma végre találkoztam a hivatalos Név Értékelővel! A Pokémon mesterek után talán az övék 
a világ legjobb munkája! Annyiféle Pokémonnal találkozhatnak, hogy szerintem már meg sem tudják szá-
molni!
Mellékesen TL,DR-re azt mondta, hogy eléggé király neve van. Na nem egészen ezekkel a szavakkal, de 
én így értettem!
Vagy hogyan nevezik itt ezt az izét…

Augusztus 25: Miután kiderítettem, hogy a közelben lévő Pokémon Toronyban ritka szellem Pokémonok 
vannak, azonnal odamentem és megpróbáltam elfogni párat! A bejutással volt egy kis gondom, egy-két 
ember utamat állta, de végül is most már bent vagyok!
És ha a földszinten járkáló emberek nem tartottak volna fel eléggé, BENA is várt már rám az első emeleten!
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!

Augusztus 26: A BENA-val folytatott harc folyamán SUSHI találkozott BENA Gyarado-
           sával. Mondanom sem kell, hogy SUSHI fölényes győzelmet aratot JANOS is nagyon
              derekasan helyt állt, ugyanis BENA Charmeleon-ját minden megerőltetés nélkül  
                      legyőzte. Próbáltam még KUKACKAT és TL,DR-t is bevonni, de ők most bün 
                         tiben lesznek egy ideig. Nagyon siralmasak voltak.

Augusztus 31: Mivel a toronyban akármit próbáltam, nem láttam sem-
mit és akárhogy is ügyeskedtem, nem tudtam senkit sem megsebezni,  
   azt hiszem, ideje hogy tovább álljak, így a 8-as út felé vettem az irányt!  
      Itt megvolt életem első páros mérkőzése!

Szeptember 1: Néhány évvel ezelőtt ilyenkor iskolába kellett men-
nem. De most, hogy Pokémon mester lettem, az élet iskolájában 
tanulok!

Szeptember 5: Megint elkezdtem össze-vissza mászkálni és 
keresni az utat! Nagy nehezen, hatalmas nagy kerülőkkel végül is 
sikerült eljutnom Celadon városba, ahol azt hiszem pihenek is egy 
pár napot!

A fanfic a Pokémon FireRed játszása közben íródik.
Bármilyen helyszín, szereplő vagy esemény hasonlósága a valósághoz 

nem a véletlen műve, hanem az író bénázása a játékban!
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