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Folytatás a következő oldalon!

Szeptember 20: 
Kedves Naplóm! Ma van a születésnapom! Most már elég idős vagyok ahhoz, hogy 
belőlem is pokémon mester lehessen! De még mielőtt elbúcsúzom anyukámtól és 
útrakelek, játszok egy picit a NES-en..

//  Turbina

TURBINA Pokémon               mester naplója

Megszerzett Pokémo-
nok:

TL,DR ( Balbasaur )
SAJTI ( Rattata )
AGYARKA ( Weedle )
HAMMER ( Pidgey )
KUKACKA ( Metapod )
ELEKTRA ( Pikachu )
ROBERT ( Kakuna )
SPEAROW ( Spearow )

Aktív Pokémonok:

KUKACKA 
( Metapod ) lvl 7

TL,DR 
( Bulbasaur ) lvl 18

AGYARKA 
( Weedle ) lvl 4

HAMMER 
( Pidgey ) lvl 3

SAJTI 
( Rattata ) lvl 5

ELEKTRA 
( Pikachu ) lvl 11

Szeptember 26: 
Miután LINKkel közösen megmentettük Zeldát, itt az ideje hogy tényleg elbúcsúzzak 
anyukámtól és elinduljak! Anya nagyon szomorú volt és arra kért, hogy még utoljára 
vacsorázzak otthon, ugyanis a kedvencemet csinálta. 

Szeptember 27: 
Reggel első utam Oak professzor laborjába vezetett, hogy megszerezzem életem első 
pokémonját. Annyira izgatott vagyok!
Sajnos a professzor nem volt ott, csak a legjobb barátom BENA. Ő belőle is most lesz 
majd pokémon mester.
BENÁval közösen egész nap vártunk a professzorra, de ő nem jött el, így én inkább
hazamentem. Majd holnap visszajövök.

Szeptember 28: 
Mikor visszajöttem a laborba BENA, ott aludt a földön. Azt mondta, hogy a professzort 
várta egész este, de nem jött. Vajon hol lehet?
A nap további részében átkutattuk az egész falut! Mind a 3 házat. Még a kis tavat is, 
de Oakot sehol sem találtuk.

Szeptember 30: 
Én nem várok tovább! Elindulok egyedül és majd menet közben elkapom az első poké-
monomat! - gondoltam magamban, miközben a város határa felé mentem. Mikor már 
majdnem kiértem a városból, Oak kiabált utánam. Most komolyan! Hol bujkálhatott 
eddig? Végülis jó volt, hogy előkerült, mert így kiválaszthattam az első pokémonomat: 
Bulbasaurt.
A professzor azt mondta, hogy adhatok neki nevet is, így adtam: “A Világ Legerősebb 
Négy lábon Járó Növényállata, Ami Már Csak Az Enyém, És Az Én Nevem TURBINA”! A 
legjobb név valaha!
Sajnos a professzor már ennyire nem volt lelkes. Az adás-vételi szerződésre a név rész-
hez csak annyit írt: TL,DR

http://anipalace.hu


AniMagazin/Japán mániásoknak Vissza a Tartalomjegyzékhez!-50-

Október 5: 
Végre átértem az 1-es úton! Ha tudtam volna, hogy ilyen nehéz, soha nem akartam volna 
Pokémon Mester lenni! Több pokémon is megtámadott minket TL,DR-rel! Szegény már 
alig bír talpon maradni.
Ha mindez nem lett volna elég, még egy őrült marketingessel is találkoztam, aki egy boltot 
reklámozott. Hiába kértem tőle útbaigazítást, vagy legalább egy aszpirint, csak azt tudta 
mondani, hogy vásároljak náluk! Vásárolnék én, ha eljutnék odáig!

Október 6: 
Bujkálva és lapos kúszásban, de sikerült átvergődnöm magam Viridian városába, ahol az 
első utam a Pokémon Centerbe vezetett, hogy meggyógyíttassam TL,DR-t.
Mivel fogytán voltam mindenféle jóból, bementem a közeli kisboltba és megpróbáltam 
feltankolni magam élelemmel és ami a legfontosabb: pokémon labdával. 
Azaz jobban mondva szerettem volna csak, mert ahogy beléptem a boltba, a boltos a 
kezembe nyomott egy csomagot, hogy ezt vigyem el Oak Professzornak. Minek néz ez 
engem? Valami futárnak? És mi van, hogy ha nem viszem el, hanem megtartom magamnak?

Október 8: 
A hazaút valahogy gyorsabban ment. Átugráltam egy-két árkon és így gond nélkül vissza is 
értem. Még itthon vagyok anyánál, de hamarosan elmegyek a professzorhoz.

Október 16: 
Mikor visszaértem Virdian városba és bevásároltam PokéBall-ból, úgy döntöttem, hogy egy 
kicsit mászkálok a környéken és összeszedek néhány pokémont. Eléggé sikeres beszerző túrát 
tudhatok magamnak!

Október 10: 
Elvittem a profeszornak a rendelését, aki pedig adott nekem egy pokédexet, hogy 
gyűjtsem össze az összes információt a pokémonokról. Remélem, sikerülni fog!

Október 18: 
Elindultam a 22-es úton és menet közben találkoztam BENÁval. Nagyon örültem, hogy újra 
látom! Kérdeztem tőle hogy van, mit csinált mostanában? Miután pedig ezeket megbeszéltük, 
egy baráti mérkőzésre hívott ki, hogy összemérjük pokémonjaink erejét. Mind a ketten nagyon 
jól éreztük magunkat. BENA egy kicsit mérges is volt, hogy a csatának vége lett.
Remélem nemsokára újra találkozom vele, esetleg átjön hozzánk Super Mariót játszani, mint 
a régi szép időkben!
Az út további része zsákutcának bizonyult, mert egy gagyi biztonsági őr nem engedett tovább!
Azt mondta, hogy próbálkozzak a 2-es úton. Vajon arra lesz sok pokémon?

Október 20: 
Nagyon sok pokémon volt! Túl sok is! És mind rámtámadt! És egy csomó bogaras ember is 
megtámadott ahelyett, hogy segítettek volna! Anyucimat akarom!!!

Október 21: 
El sem hiszem! Megmenekültem! Átértem Pewter városba!
A városban mászkálva megtudtam, hogy van a közelben egy pokémon mester. Valami Brock-
nak hívják. Szerintem még a héten elmegyek hozzá és kihívom egy csatára. Addig pedig edzek 
TL,DR-rel!

Október 21: 
Ennyi? Csak ennyit tud egy mester? Ez nem is pokémon mester, hanem a pokégagyik mestere! 
Pedig még az egyik barátja is besegített neki és úgy sem tudtak legyőzni engem! Mondjuk ez 
nem is csoda, hiszen én vagyok a legjobb!! Ezt el kell mesélnem anyunak!

Október 28: 
Anya nagyon jól főz! Nem is csoda, hiszen az egész életét a konyhában élte le. Még aludni is 
ott szokott!
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