Pokémonjakten

Sascha och Nils

Det var en pojke som hette Ach.
Han var bästa vän med Pikachu.
De skulle leta efter Pokémons i
skogen. De hörde massor av ljud i
skogen. De hade med sig nudlar,
mackor, vatten och en kikare.
-Jag är hungrig, sa Ach.
-Pika, sa Pikachu och höll med.
Då så hörde Ach något. De sprang
mot ljudet men så kom ett hål mitt
i skogen. De ramlade ner i hålet.
Det var mörkt och luktade sopor.
Ach och Pikachu kunde inte se
någonting. De var väldigt
hungriga och tog mackor från
ryggsäcken.

De hörde något och blev rädda. Då
såg de en Pokemon som
attackerade dem. Men då kom
Mewtow. Mewtow sköt en magisk
boll som var så kraftull så den elaka
Pokemonen ﬂög iväg. De tyckte den
kraftfulla bollen var vacker. Sen
hjälpte Mewtow Ach och Pikachu
upp. Då frågade Pikachu om
Mewtow ville hålla dem sällskap. Det
ville Mewtow.
När de hade gått en stund såg de en
drigonajt. De tog fram en pokiboll
och kastade den på drigonajten. De
ﬁck drigonajten och nu skulle de
hem.
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När dom var på väg hem träﬀade de en
Pokémon som de aldrig hade sett förut. Den
var grön och liten. Den såg ut som en örn
blandat med en groda. De blev rädda.
Pokémonen attackerade dem men Mewtow
vek undan snabbt.
Pikachu gjorde en elektrisk boll som var
jättestor som Pikachu kastade på
Pokémonen så att Pokémonen ramlade
omkull.
Bra gjort, men nu vill jag hem, sa Ach.
Pikachu och Mewtow höll med och de gick
hem. De gick en lång stund men till slut var
de framme. Ach mamma stod vid huset när
de kom. Hon gömde något bakom ryggen.
Det var en Pokémon. Den hette charmender.
Tack mamma, tack, sa Ach och log. De gick in
i huset och gjorde varm choklad. De tog väl
hand om den lilla charmendern och Ach,
Pikachu och Mewtow blev bästa vänner.
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Ach och Pikachu skulle leta
efter Pokémons i skogen. Då
mötte de på massor av faror
och får en ny vän. När de
kommer hem har Ach
mamma en överraskning.

