Pokémon adventure

Av Konrad och Zack.

Det var en gång två killar som hette Konrad och
Zack dem bodde i en by på ön Melemele Island.
En dag efter skolan hade dem sällskap hem men
helt plötsligt ﬂög någonting ovanför dem. Det
var så snabbt att det såg ut som två skuggor.
Dem landade, det var två varelser en var vit och
röd och den andra vit och rosaröd (som en
bacon). "Vilka är ni?" Frågade Konrad. "Dem ser
ut som jag vet inte... Pokémons." Sa Zack.-Ja vi är
Pokémons och vi är era. Sa en av dem med
telepati. "Ok om ni verkligen är Pokémons så
bevisa det, vad är era namn, vad kan ni göra,
bevisa att ni kan göra det." Sa Konrad.-Ok. Sa en
av dem-Jag är Lugia och det där är Yveltal.
Fortsatte den som hette Lugia.-Och våra krafter,
är att jag kan använda kan använda oblivion
wing . Sa Yveltal.-Och jag kan även använda
hurricane, dark pulse och snarl. Sa Yveltal.-Ja och
jag kan förutom hyper beam använda frost
breath, Walter pulse och quick attack. Sa Lugia.
"Ok det är sent om ni väntar vid våra hus så ses
vi här igen." Sa Konrad. "Ok jag tar Yveltal, kom
nu." Sa Zack. "Ok jag tar Lugia." Sa Konrad. Dem
gick hem med Yveltal och Lugia efter sig.

Nästa dag var de på samma plats igen.
-Då sticker vi, sa Yveltal. "Vänta lite det sa ni
ingenting om." sa Zack.
-Ojdå, sa Lugia.
-Då får ni gå hem och packa, sa Yveltal. "Ok
visst." sa Zack. De gick hem och packade, tog
med det de tror att de skulle behöva. "Här är vi."
sa Konrad. Lugia och Yveltal ﬂög ner.
-Hoppa upp, sa Lugia. De hoppade upp och
Lugia och Yveltal ﬂög iväg. Det susade i vinden
och man kände lukten av havet. Men lukten
slutade snabbt. De kom fram till ett
ödelandskap. "Vad gör vi här?" frågade Zack.
-Vi måste hitta Groudon och få den att komma
med till teamet, sa Yveltal. "Okej..." sa Konrad.
"Och hur ska vi göra det, är Groudon också en
Pokémon?"
-Ja, sa Lugia. De kom närmare Groudon som
direkt anföll med något som såg ut som en
ﬂamethrower. "Ducka!" ropade Konrad. "Lugia
använd ice beam!" ropade Konrad. "Yveltal
använd oblivion wing!" ropade Zack. Yveltal och
Lugia använde sina moves. Men Groudon
använde ﬂamethrower på Yveltal som föll in i
Lugia och dem båda störtade. Konrad och Zack
svimmade av trycket. De föll...

-Vakna!
-Vakna!!! Zack och Konrad vaknade av att Lugia
använde telepati. Yveltal låg medvetslös på
marken vingen som hade blivit träﬀad brann och
hade brännsår över vingen, de var vid en sjö så
Zack sprang fram kupade händerna tog upp
vatten och slängde det på Yveltals vinge den
slutade brinna. Zack sprang fram för att hämta
mer så att Yveltal kunde dricka. Men det var
något i vattnet, det hoppade upp och skulle ha
landat på marken om inte den svävade den såg
ut som en korsning av en bläckﬁsk och en
manet. Den var ganska liten och söt. Den
sprutade vatten mot dem. "Vad i, en ny
Pokémon?" sa Zack.
-Ja. sa Lugia
-Den kallas Manaphy. "Manaphy?" sa Konrad.
"Toppen nu kan vi testa våra pokebolls." sa Zack.
Han tog upp en pokeboll och kastade den på
Manaphy men den hoppade ut då sa
Zack :NEJ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Han kastade en till boll på
Manaphy då ﬁck han den. "Ja!" sa Zack. Han tog
upp bollen och kastade den. Manaphy kom ut
och pokebollen ﬂög tillbaka i Zacks hand. "Hej
Manaphy." sa Zack

Då sa Lugia att dom skulle leta i skogen efter
medicin till Yveltal. De gick. Zack och Manaphy
stannade och hjälpte Yveltal. Till slut hittade de
någonting, inte medicin utan något bättre, en
Celebi med movet heal pulse. Konrad kastade en
av sina pokebollar på Celebi. Konrad ﬁck den.
"Ja."sa Konrad. De sprang tillbaka till Yveltal, Zack
och Manaphy. "Celebi kom ut och använd heal
pulse." sa Konrad. Celebi gjorde som Konrad sa
och Yveltal vaknade.
-Tack alla ni, sa Yveltal.
-Det är lugnt, sa Manaphy.
-Helt klart, sa Celebi. "Nu fortsätter vi, vi ska
besegra Groudon och alla andra hinder som står
i vår väg."sa Zack.

Fortsättning följer.

Yveltal

Hämtad från bulbanews.

Lugia

Hämtad från devianart

Manaphy
Hämtad från bulbanews.

Celebi

Hämtad från bulbanews.

