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Esta é a história de X e Y, um garoto e uma garota com sonhos e personalidades 

diferentes que se unem para uma jornada Pokémon, onde terão de enfrentar seus 

maiores medos e desafios!! 

 

  

 

 

Não recomendado para menores de 14 anos 

Por conter cenas de violência e palavreado impróprio. 
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PRÓLOGO – VS CHESPIN 

 

     A lua cheia brilhava em um lindo tom de amarelo. As folhas que ainda restavam nas 

árvores estavam agitadas por causa do vento, que soprava muito forte e muito, mas 

muito frio.  A grama estava encharcada de orvalho e  pequenos flocos de neve caíam do 

céu, deixando-a mais úmida ainda. Não era possível ver um movimento lá fora, exceto 

pelos pokémons com hábitos noturnos, que tinham uma coragem imensa, saindo de suas 

tocas naquele inverno para caçar. Minha casa estava fazendo barulhos estranhos. Era 

possível ouvir as telhas se mexendo, como se saltassem do telhado e caíssem no chão, 

quebrando-se. Minha mãe acendeu o fogo e pôs algumas madeiras, gerando uma onda 

de calor que se espalhou pela sala. Coloquei minhas luvas e minha touca. Desci de 

minha cama e fui pra frente da lareira, fazer companhia a ela. 

     – Ainda está acordado? - Desci o primeiro degrau das escadas e minha mãe já falou 

comigo, tendo a maior das certezas de que eu estava ali. 

     – É impossível dormir com esse barulho lá fora! 

     – Eu sei como é... Eu ficava com medo quando tinha a sua idade! Vem pra cá! Eu 

estou lendo meu livro! 

     – De novo? 

     – Saiba que uma das maiores virtudes deste mundo é ter o conhecimento e nada 

melhor para se obter conhecimento do que ler um bom livro. 

     O silêncio tomou conta da sala, que era iluminada somente pelas chamas da lareira, 

enganando os olhos de qualquer um que tenha pouca visão. O barulho lá fora era tão 

grande que eu pensava ouvir coisas dentro de casa. Eu era muito novo. Tinha cinco ou 

seis anos de idade. Não sabia o que estava acontecendo, por isso, abracei em minha mãe 

e segurei seus braços com toda a minha força. Me senti confiante e subi para meu 

quarto. Dei boa noite para minha mãe e olhei para frente, entrando em meu pequeno 

espaço. Pulei em minha cama e me abafei nas cobertas, puxando o edredom gelado mas 

macio por cima de minha cabeça. 
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     De repente, o barulho lá fora cessa. Por um segundo pude ouvir o batimento de meu 

próprio coração. Parecia que tudo a minha volta tinha congelado. Logo o silencio foi 

quebrado por uma batida. Levantei-me com muito medo. Olhei para minha janela e 

pude identificar que o barulho vinha dali. Abri os vidros e depois a veneziana e pude ver 

uma pequena forma de vida, completamente abatida, batendo em minha janela, 

implorando para entrar... 

     – M-mamãe! 

     Peguei o pokémon no colo e fechei a janela o mais rápido possível, para não deixar o 

frio entrar. Desci as escadas correndo e pude ver minha mãe, adormecida na cadeira, 

com o livro sobre suas pernas... 

     – Chesp... 

     Coloquei o pokémon na frente do fogo, e pude finalmente ver sua forma com 

perfeição. Era um Chespin. Enrolei meu cachecol em torno dele e sua expressão era 

feliz... Fiquei feliz também... Eu salvei um pokémon. 

 

     Chespin estava todo sujo e seu corpo coberto por espinhos. Algumas partes de seu 

corpo tinham neve e outras estavam notavelmente arranhadas e sangrando, mas o 

pokémon parecia não estar mais sentindo dor. O sorriso em seu rosto demonstrava 

exatamente o contrário do que podia se imaginar vendo o estado dele. Deitei-me no 

chão, ao lado de minha mãe e fiquei a noite toda fazendo carinho na cabeça de Chespin. 

Lá pelas tantas eu peguei no sono, dormindo ali mesmo, deitado no chão como um bebê 

Lillipup de estimação. 

     "Eu te amo, Chespin" – Estas foram as últimas palavras que disse para Chespin. 

     Acordei no outro dia em meu quarto. Desci correndo as escadas gritando por 

Chespin, mas nada. Olhei par minha mãe e vi ela fazendo comida. Ela me viu, me 

abraçou e continuou mexendo a panela... 

     – Chespin! Chespin? Onde está você? 

     – Filho... Pare de gritar! O que está acontecendo? 

     – O Chespin! Onde está ele? 

     – Que Chespin? 

     – Um pokémon! Ele estava aqui ontem à noite... 

     – Filho, eu não vi pokémon nenhum! Por falar nisso, onde está o seu cachecol? 

     Coloquei a mão no pescoço e senti que meu cachecol não estava ali. Então entendi 

tudo o que tinha acontecido. Chespin partiu pela noite e levou consigo o cachecol verde 
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que eu coloquei ao redor de seu corpo. Minha mãe então me viu no chão e me levou 

para a cama. A única coisa que eu não conseguia entender era porque o Chespin partiu. 

Talvez ele estivesse com fome. Talvez a família dele estivesse o esperando. Talvez 

aquele não era o lugar ideal para um pokémon selvagem morar... Se eu fosse falar todos 

os "talvez" eu poderia passar um dia falando sobre as inúmeras possibilidades de 

Chespin ter me deixado. Mesmo que sua presença tivesse sido tão vaga, por apenas 

alguns minutos, Chespin conseguiu me tocar. Desde aquele dia eu venho alimentando 

um sonho que até então parecia impossível, mas agora que tenho 16 anos, sei que estou 

pronto para iniciar minha jornada! Eu quero ser um Mestre Pokémon! 

 

 

01 – VS FROAKIE 

 

À medida em que a noite ia caindo, meu nervosismo ia aumentando. Amanhã, 

exatamente às novos horas da manhã eu iria buscar meu pokémon inicial. Se eu estou 

preparado? Não. Eu nunca quis sair em uma jornada pokémon, mas assim que eu soube 

que isso me ajudaria em minha carreira de detetive, eu tive que mudar de opinião. 

Afinal de contas, não deve ser tão ruim assim cuidar de um pokémon e batalhar em 

ginásios, não é mesmo? Eu até posso ganha mais fama do que sendo um detetive 

profissional... Quem sabe? Além disso, posso me tornar o campeão e "governar" a 

região... Ah, tantos sonhos... Talvez eu nunca consiga realizá-los. Talvez eu não tenha 

tanta sorte quanto outros que tentaram isso antes de mim. Só o que eu tenho a fazer é 

engolir minha ansiedade e me preparar, pois amanhã será um longo dia... 

     – Mãe, eu já te disse que agora eu me chamo "X"! – Minha mãe não entendia que eu 

tinha mudado meu verdadeiro nome, escondendo-o por baixo de um nickname, um 

apelido que servia tanto para minha jornada pokémon quanto para minha futura carreira 

como detetive profissional. – Por favor, não fale mais esse nome aí! 

http://1.bp.blogspot.com/-IYzjDaXj_Tg/UQcDpNrNGtI/AAAAAAAAtXk/fT16m0B8Cks/s1600/VSFroakie.png
http://1.bp.blogspot.com/-IYzjDaXj_Tg/UQcDpNrNGtI/AAAAAAAAtXk/fT16m0B8Cks/s1600/VSFroakie.png
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     – Tudo bem, filho. Já que insiste... Ah, é estranho ver meu menininho tornando-se 

um mocinho crescido pensando em suas responsabilidades e deveres. Agora vá, "Ekss"! 

E lembre-se de que eu sempre estarei ao seu lado. 

     – Valeu, mãe! Eu farei de tudo para realizar o meu sonho! 

     – Estou contando com você. Não me decepcione! 

     – Tudo bem! Eu vou lá evou arrasar! É um promessa! - Saí de casa correndo. Eu mal 

podia esperar para pegar o meu pokémon inicial em um laboratório, não muito longe 

dali. Tudo o que eu tinha que fazer era mostrar meu cartão-postal e eu ganharia um 

pokémon, de graça. Só haveria uma dificuldade nisso tudo: um escolha. Entre três 

pokémons eu devo escolher somente um, optando ou pelo tipo planta, ou pelo tipo fogo, 

ou pelo tipo água. Ainda estou indeciso, só quando chegar a hora para eu tomar a 

decisão certa. 

     Sai de minha casa voando. Passei por algumas casas de conhecidos, mas não cheguei 

e nenhuma. Meu pokémon inicial estaria me esperando às nove horas, mas já eram nove 

e dez. Alguém já poderia ter pego um dos pokémons, ou piro, poderia não ter sobrado 

nenhum. Por isso, juntei minhas economias do mês passado inteiro só para poder 

comprar um par de patins novos. Com eles eu posso chegar mais rápido a qualquer 

local! 

     Com sorte, consegui travessar a cidade em mais ou menos cinco minutos, quando de 

repente, uma desgraça me acontece. Decidi parar para tomar uma água e vou revisar 

minha mochila. Tive o cuidado de pegar uma pokébola, uma pokédex antiga, na 

verdade, a primeira que meu pai ganhou em seus tempos de treinador e um diário, para 

eu escrever tudo o que me aconteceu e o que não me aconteceu durante minha jornada. 

Minha mãe havia me dado um mapa para eu poder me guiar pelo país. Tive que dobrá-

lo para caber dentro da mochila. Mas eu sentia que estava faltando alguma coisa. Olhei 

por todos os bolsos e não achei meu cartão-postal em lugar nenhum. Sem ele eu não 

posso pegar meu o pokémon inicial... 

     – Droga! Eu não posso ficar sem o meu pokémon! 

     Senti uma tontura, mas fiquei forte logo em seguida. Eu precisava achar meu cartão 

postal. Na pressa, meu coração disparou como um "Aqua Jet". Minha pele começou a 

ficar encharcada de suor e camiseta começava a grudar nas minhas costas. Tentei 

refazer o meu trajeto percorrido até então, mas como as ruas da cidade eram muito 

movimentadas, alguém já podia ter pego o meu cartão-postal e o meu pokémon. Isso 

seria uma desgraça, uma tragédia  Eu precisava recuperar o que era meu antes que eu 

perdesse mais outra coisa. 
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     – Com licença, senhora! você por acaso não achou um cartão-postal de treinador por 

aí? - Perguntei para todo mundo, mas tinha muita gente na cidade. Ninguém sabia me 

responder. 

 

     – Você não viu por acaso um cartão-postal de treinador? – Perguntei par todo o tipo 

de gente. gente que eu conhecia, gente que eu não conhecia. Gordo, magro, alto, baixo, 

normal, esquisito, rico, pobre... Não adiantava. Ninguém sabia me responder. Alguns 

chegaram até a me dar informações erradas. Já deveria ser umas dez horas da manhã ou 

mais tarde ainda e eu presumia que o meu pokémon inicial tivesse sido levado por outra 

pessoa... Naquele desespero eu cheguei até a perder a noção do tempo, correndo pela 

cidade toda de patins. Devo ter emagrecido uns dois quilos só naquele dia. 

     – Oui, você me parece tão triste! O que houve, criança? – Quando eu passava na 

frente de um café, o mais famoso da cidade, para ser mais preciso, um palhaço me 

parou. Ele viu que eu estava triste e veio me perguntar o porque. 

    – Eu perdi meu cartão postal! Não posso receber o meu pokémon – Eu já estava aflito 

com toda aquela situação. Nada que eu fazia dava certo. – Revisei minha bolsa dez 

vezes antes de sair de casa e tava tudo lá. Depois que eu saí eu revisei de novo e o meu 

cartão já não estava lá! 

    – E você olhou quantas vezes depois que saiu de casa? Pode ser que tenha ficado 

escondido em sua mochila e você não tenha visto! 

    – Sabe, senhor palhaço, você tem toda razão Vou olhar de novo. 

    Sentei-me em frente ao café, nas escadas que davam para a porta principal e revirei 

minha mochila. Tirei tudo o que tinha lá dentro e coloquei tudo de novo. Foi só assim 

que eu achei o meu cartão e fiquei com muita vergonhado senhor palhaço. 

    – Hahahah... Aqui estava ele... E eu fazendo esse papel de bobo... 

   – Muita calma nessa hora, amiguinho! Qualquer um poderia ter se enganado, ainda 

mais quando se está nervoso para começar uma jornada pokémon. 

    – É, pois é, né? – Respondi com um sorriso falso. Eu estava quase que explodindo 

por dentro. Raiva e vergonha lado à lado, e que combinadas geravam uma onda de 

lágrimas que eu já podia sentir atrás de meus olhos... 

    – O dia está quente hoje, não?Achoque vai chover! Se eu fosse você iria buscar logo 

o seu pokémon inicial! 

    – É-é o que eu vou fazer! – Gaguejei mas segui em frente, com o rosto 

completamente vermelho. Morto de vergonha. 
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    Dobrei a esquina quase encostando no chão. Foi não foi uma curva nada fácil e eu 

ainda não tinha me acostumado aquele modelo de patins. Era extremamente difícil usar 

aquilo nos pés, ora que eu mal me mantinha de pé quando não estava em movimento. 

Levei meu cartão-postal na mão, para ter certeza de que eu não iria perder ele de novo. 

    – Ah,só mais um pouco e eu chego no laboratório... É só dobrar essa esquina e-- 

    – Olha por onde anda! - Um garoto de skate corta a minha frente, saindo de uma outra 

esquina e me pegando com tudo... Nós dois rolamos pelo asfalto e nos esfolamos 

todos... Pude notar algumas marcas de sangue em minhas mãos,que ardiam muito e o 

rosto do outro garoto, todo arranhado... 

    – Argh! Isso dói sabia? – O menino, que devia ter por volta de quinze ou dezesseis 

anos, aproximadamente a minha idade, ficou zangado comigo. 

    – Mas... Eu não tive culpa! Você surgiu do nada e me pegou desprevenido! Eu 

também me machuquei! Não fiz por que eu quis! Se eu tivesse visto você descendo a 

ladeira, eu teria saído do caminho! 

    – Vamos resolver isso da maneira mais certa que existe! Em uma batalha pokémon! 

Chespin, eu escolho você! 

    Ele lançou uma pokébola no ar e dela saiu um brilho azul carregado de outros 

brilhosinhos, como pequenas faíscas, que foi tomando forma e enfim, tornou-se um 

pokémon. E este não era um pokémon comum, era um dos três pokémons inicias 

disponíveis para a escolha no laboratório, Chespin! 

  

    – Ches! Pin! - O pokémon com dentes grandes e espinhos pela cabeça sorriu para 

mim, mas era um sorriso falso, maléfico, como se estivesse me desafiando, me 

menosprezando. Pena eu não ter um pokémon ali na hora. 

    – Ei, espere! Eu ainda não consegui o meu pokémon inicial! Eu estava indo buscar 

ele agora mesmo! 

    – Ih, acho melhor você voltar pra casa, cara! Já são onze e meia da manhã! O 

Laboratório acabou de fechar! Peguei o Chespin às nove em ponto, mas parece que só 

eu estive presente para buscar o inicial. 

    – Ah, é que eu tive um probleminha com o meu cartão-postal. Sabe como é, né, "Z"? 

– A camiseta branca do garoto, por baixo do casaco, tinha um grande "Z" que cobria 

toda a frente da camisa, impossível de não se notar. 

    – Como assim, "Z"? 

    – Sabe, essa letra na sua camisa... Eu... 
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    – Ah, é a minha marca registrada! O meu nome é Zack, muito prazer! – Ele me 

estendeu a mão e eu o cumprimentei, dizendo: 

    – O meu nome é... Bom, pode me chamar de "X"! 

    – Essa é a sua marca? 

    – Não exatamente! Tá mais para um nickname! Bom, acho que eu já vou indo! té a 

próxima! 

    – Vou ficar esperando você! Quero uma batalha, viu? 

    – Ok... Vou buscar meu pokémon inicial assim que possível! E me desculpe pelo 

"acidente"! 

    – Ah, não foi nada! Eu nem me lembrava mais disso! Te vejo na Rota 1. - A Rota 1, 

ou a rota inicial, como todos chamavam, era a primeira rota pokémon que se podia 

acessar através da cidade. Ela era cheia de árvores e fica ao lado de um grande floresta, 

onde o sol mal consegue entrar por entre as árvores. 

    – Essa não! Meu cartão-postal sumiu! 

    Olhei para todos os lados e percebi que meu cartão-postal havia sumido. Ele estava 

comigo até momentos antes da batida, mas parece que deixei ele cair quando me 

espatifei no asfalto. 

    – Se você ficar sem o seu cartão, vai ficar sem o seu pokémon também! 

    – Oui! Eu sei! Não posso ficar sem o meu pokémon,senão, não conseguirei realizar 

meu sonho! Droga! essa é a segunda vez que isso acontece, só hoje! 

    – Calma! Talvez ele tenha voado para baixo de alguma coisa. Ah, ali está! 

    Zack se abaia e puxa meu cartão debaixo de uma lata do correio. Mais um pouco e 

era capaz do cartão voar e entrar dentro da lata, misturando-se com as cartas. Aí sim, eu 

estava feito. 

    – Muito obrigado, mon ami! Devo tudo à você! 

    – Ah, quê isso? não foi nada! Bom, assim que você receber o seu pokémon e estiver 

disposto a batalhar contra o meu Chespin, me liga para este número, ok? – Ele me 

entrega um cartãozinho com o número do seu telefone celular. 

    – Oui! Eu aceitarei o seu desafio assim que for possível, Zack!  

    – Tudo bem, então! À bientôt! 

    Ele pegou seu skate e se foi pela avenida, seguindo na mesma direção em que eu 

estava indo antes de pecharmos, até que ele sumiu no horizonte, bem distante, saindo da 

cidade... 
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    "Bom, já é quase meio-dia e eu não posso voltar pra casa! Vai demorar muito para eu 

chegar até o Centro de novo, então, vou ter que comer por aqui mesmo" – pensei. 

    Qualquer lancheira que tivesse por ali subia ladeira acima e de patins isso não iria dar 

muito certo, então resolvi voltar ao local onde eu encontrei o palhaço, o café mais 

famoso da cidade, conhecido mundialmente como "Irresistible",que em espanhol 

significa "Irresistível" . Pensei em pedir um simples sanduíche, para manter a boa 

forma,afinal, eu teria que percorrer quilômetros de patins, às vezes à pé, às vezes de 

bicicleta e às vezes correndo, e isso não seria nada fácil, mas eu também precisava me 

alimentar direito, por isso pensei em pedir algo mais especial e com mais "conteúdo". 

     Dobrei a esquina e cheguei lá em poucos minutos. Subi as escadas e pude ver que o 

palhaço já não estava mais por lá (Graças a Arceus). Tirei os patins e troquei por meus 

tênis de corrida, que estavam na mochila. Passei pela porta de entrada e dei de cara com 

a moça que trabalhava no balcão. 

    – Um Hambúrguer, por favor! 

    – Alguma coisa para beber? 

    – Uma soda, por favor! 

    – Ei! O que é isso na sua mão? É um cartão postal? – Os olhos dela brilhavam como 

se fossem fogos de artifício do ano novo, dando um contraste em seu lindo cabelo loiro, 

que parecia ganhar vida. 

    – É sim! – Respondi – Porque? 

    – Porque eu também tenho um! 

    – É sério? Você vai ser uma treinadora? 

    – Sim! Eu deveria ter buscado o meu pokémon hoje às nove horas, mas o meu 

expediente acaba só à uma. 

    – Ah,que pena. Bem, você não quer vir comigo? Eu pensei em comer um lanche e ir 

para lá depois, já que o laboratório fechou para o almoço. 

    – Ah, isso seria demais! Muito prazer, o meu nome é Y! 

    – Y? Isso me lembra uma estilista muito famosa! 

   – É porque eu sou uma estilista muito famosa! – Ela fez uma pose estranha, exibindo 

seu look. 

    – E o que uma estilista como você faz aqui em um café? E porque iria buscar um 

pokémon inicial? 
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    – Bem, você sabe... às vezes a inspiração acaba e então eu decidi sair em uma jornada 

pokémon para ver se encontro o que preciso. E quanto ao café... Eu não me importo de 

trabalhar aqui! Na verdade, a minha tia é a dona do estabelecimento, e ela me ofereceu 

um salário muito bom para trabalhar aqui, mas hoje é o meu último dia! – Uma 

parágrafo e ela me contou a sua vida inteira. – E você? Como se chama? 

    – O meu nome é... Bom, pode me chamar de X! 

    – Oui! Eu me amarro nesse seu sotaque francês! É tão romântico! Você é daqui da 

região mesmo? 

    – S-sim... – Fiquei envergonhado. Era quase como um assédio sexual. Aliás, nessa 

idade eu ficava envergonhado por qualquer coisa. – Anotou o meu pedido? 

    – Claro! O Trent logo vai trazer o seu hambúrguer! 

    Sentei-me em uma mesa ali perto e peguei o mapa que eu trazia em minha mochila. 

Se eu quisesse seguir para a Rota 1 eu tinha que pegar o caminho ao norte da cidade e 

passar por algumas casas até enfim sair da área urbana. Decidi pegar o meu diário 

enquanto o pedido não vinha. Anotei tudo o que me aconteceu até então em palavras 

resumidas e sem que eu percebesse, Trent, o garçom estava ali, me trazendo o meu 

lanche. Sabe, naquele café não tinha só "café". Era como uma lancheria. Era tudo o que 

eu queria! 

    – Hmm... O cheirinho tá ótimo! Hã? Um... Bilhete? 

   Tinha um bilhete em baixo do meu prato. Empurrei-o para a frente e peguei o bilhete. 

Comecei a ler o cartãozinho. Era de Y. Ele dizia as seguintes palavras: 

 

Espero que goste do Hambúrguer. Eu mesmo preparei ele 

especialmente para você, mon ami! Eu sei que você está ansioso 

para a sua jornada, eu também, mas será que você poderia esperar 

por aqui até a uma  

Com carinho, Y  

 

   Olhei para o Balcão e vi Y apoiada com os cotovelos sobre a madeira, olhando 

fixamente para mim, com aqueles olhinhos lindos, que brilhavam à medida em que o sol 

batia em seu rosto. Acho que estou apaixonado por ela... er... Quer dizer... Acho que ela 

é muito bonita e tal... 

    – Tudo bem, eu posso te esperar, Y! 
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    Devorei meu hambúrguer em poucos minutos. Fiquei com o roso coberto de mostarda 

e ketchup, como uma criança fazendo arte. Bebi o meu refrigerante de uma vez só, 

como um verdadeiro porco e com muita falta de classe,mas Y se divertia com isso e ria 

de mim de um jeito tão fofo e delicado... De repente, parece que eu havia chamado a 

atenção de todos no café. Me limpei e fui logo para a rua. Resolvi caminhar para 

"abaixar" a comida antes que a Y saísse do serviço. 

    O sol havia desaparecido entre as nuvens. O dia estava nublado e a temperatura havia 

caído uns cinco ou seis graus. As folhas que caíam das árvores (Ah, era outono quando 

decidi iniciar minha jornada) eram varridas pelos ventos até alcançarem o telhado de 

algumas casas. Ao norte vi a Torre da cidade, conhecida como a "Torre Eiffel", o maior 

ponto turístico de minha cidade, que além de ser tão delicada e meiga, era enorme, 

maior que todas as casas por ali. Sua base era extremamente "larga" e quanto mais alta 

ela ficava, sua estrutura ia afinando. Lembrei-me de que o laboratório ficava por ali e 

seria uma ótima oportunidade para eu visitar à torre, que, de noite, tem luzes multi-

coloridas, que chegavam ser vistas do espaço. 

    "Ah... Isso é uma maravilha" – pensei – "Eu moro na melhor cidade do mundo!" – 

Observei as pessoas ao meu redor. Havia uma mãe com um bebê no carrinho. Um 

Munchlax brincando com um frisbee, um Pikachu tentando (mas só tentando) escalar a 

torre... As folhas caindo, as nuvens se movimentando. Alguns poké-pássaros bebendo 

água nos chafarizes e jovens namorados deitados na grama, olhando para o alto da torre, 

pensando no futuro... Havia também alguns skatistas pela calçada, crianças correndo por 

todo o lado e algumas amigas com muita, mas muitas compras em suas sacolas. Alguns 

jovens carentes falando no celular com suas esposas e empresários correndo de um lado 

para o outro, e eu ali, me imaginando como um treinador, junto de meus pokémons, 

voando ao redor da torre...  

    Quando chegou a uma hora, fui até o café de patins e encontrei Y com uma mochila  

um par de patins na mão. Ela vestia botas compridas, uma saia vermelha e uma blusa 

preta de tecido algodão. Em sua cabeça um chapéu cor-de-rosa e um óculos novinho em 

folha.Puxei a mão dela e saímos pela cidade, dançando enquanto seguíamos nosso 

trajeto, deslizando no chão, até chegarmos ao tão esperado laboratório. 

    – Bonsoir! É aqui que fica o laboratório Pokémon? 

    – Sim! Entrem, por favor! – Uma mulher com um jaleco nos atendeu. Ela pediu que 

sentássemos na sala de espera antes que o professor viesse nos atender. 

    – Olá, garotos! Je m'appelle Jean – Um homem veio nos receber. Ele se apresentou 

como Jean. Respondi: 

    – Enchanté! – "Parazer em conhecê-lo!" 

   – O professor responsável deu uma saída, mas me deixou  temporariamente no cargo! 

O filho dele sofreu um acidente de moto agora à pouco... – Ele nos explicou – É uma 

pena vocês não poderem conhecê-lo... 
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    – Coitado. Será que o filho dele está bem? 

    – Eu ainda não sei. Teremos que aguardar para descobrirmos mais informações! 

Bom, vamos direto ao assunto! O que vocês desejam? 

   – Viemos buscar nossos pokémons iniciais! – Y entrega ao homem nossos cartões-

postais, e ele verifica tudo certinho em seu notebook, em cima da mesa ali perto... 

   – Muito bem, parece que ainda temos o Froakie e o Fennekin! Zack, um outro 

treinador o pegou hoje cedo! 

   – Ah, quanto a isso, desculpe-nos! Tivemos alguns compromissos! 

   – Desculpe pela pergunta, mas vocês são namorados? – Y responde que sim, e começa 

a contar uma série de mentiras sobre nós dois. Ela puxou meu braço e "encaixou" o dela 

no meu,fazendo umas caras um tanto estranhas e aparentemente falsas. Fiquei com 

vergonha (de novo). Aquilo não fazia sentido e era óbvio que eu ia interrogar ela depois. 

   – Bom, acompanhem-me até a "mesa de escolhas". 

   Acompanhamos o homem e ele nos levou até uma sala onde dois pokémons comiam o 

restinho de sua ração em cima da mesa. 

   – Peguem estas pokébolas e apontem para os pokémons que quiserem! Esta da 

esquerda pertence ao Fennekin, nosso tipo fogo. 

  

   – Fen! Fennekin! 

   – Ai, que fofinho! Eu quero levar este! – Y pega a pokébola e aponta para o pokémon, 

lançando um raio laser que encolhe o seu tamanho e trás o pokémon para dentro da 

pokébola. 

    – Bom, só me sobrou este! Froakie, vem comigo! 

  

    – Froa! Kie! 

    Apontei a pokébola que restava na direção de um "pokémon-sapo" e recolhi ele para 

dentro da bola. 

    – Por favor, assinem este contrato e considerem-se treinadores oficializados pela Liga 

Pokémon! – Assinamos rapidamente a papelada e saímos do laboratório correndo, ou 

melhor "deslizamos". 

    – Merci beaucoup! 

    – Au revoir! 
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Agradecemos e o "professor substituto" nos disse algo como "até logo", em francês. 

Tentei me lembrar se não nos esquecemos de nada, mas não. Estava tudo certinho. Ele 

nos deu as pokébolas, a pokédex e acima de tudo, os pokémons. Decidi que não faltava 

nada e seguimos em frente. Paramos para comprar sorvete e como já estava tarde para 

sairmos explorar a Rota 1 e com certeza não chegaríamos na próxima cidade de noite, 

decidimos ir à Torre Eiffel. Lá, Y prometeu que iria me explicar tudo. 

    – Vamos, Y! Por que você disse que somos namorados? 

    – Falei só por falar... Você não gostou, X? 

    – Não, por que é mentira! Não somos namorados! Você passou o dia inteiro dando 

em cima de mim, o que você quer? 

    – Desculpe, X... Eu... Eu juro que não faço de novo! Eu... Só queria chamar atenção! 

Não precisa brigar comigo! Olha, eu vou sair do seu caminho! Vou sozinha na minha 

jornada! Não preciso de você! – Ela começou a chorar. Eu não estava entendendo. Pela 

primeira vez, percebi que pisei em cima dos sentimentos de uma mulher, embora aquilo 

não fizesse sentido nenhum em minha cabeça. 

    – Ah, não chora, amour! 

    – Amor? 

    – Não chora. Vem, me dá um abraço! 

    Nos abraçamos bem forte. Apertei ela contra o meu corpo e dali em diante, passamos 

a ser considerados os melhores amigos. Não, não éramos um casal. Ela me desculpou 

pela minha rebeldia e assim, fizemos as pazes. Estávamos apenas nos conhecendo, 

compartilhando nossas informações, adquirindo confiança na palavra um do outro. 

Talvez isso não venha ao caso, mas ficamos por ali a tarde toda, até que a noite caiu. 

Ficamos sentados na grama sob as luzes da grande Torre Eiffel, ao redor daquele 

verdadeiro "Central Park". Não sei como, mas tínhamos muitas coisas em comum, 

embora eu não trabalhasse em um café, atrás do balcão, e não fosse um estilista. 

    Era estranho pensar nisso. Eu achava que iria buscar meu pokémon inicial no início 

do dia e pronto, mas muita coisa acabou acontecendo. Conheci uma série de pessoas, 

das mais queridas até as mais rudes. Perdi meu maldito cartão-postal duas vezes 

seguidas. Conheci Z e Y, outras duas pessoas que são chamadas por "letras", assim 

como eu. Consegui receber meu pokémon inicial somente à tarde e não treinei ele nem 

um pouquinho. 

   No final das contas, eu e Y começamos a nos conhecer e decidimos sair em nossa 

jornada juntos, lado à lado como um verdadeiro casal. Percebi que, mesmo Y sendo 

muito, mas muito rica, ela tem um coração humilde e puro, sabe? Ela não era 

gananciosa. Por um momento, esqueci de que estava ali para me tornar um detetive... É 

claro que agora eu também deveria dar atenção para o Froakie, que tinha que ser 
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treinado arduamente até alcançar sua evolução, mas isso não seria problema, não 

comigo. Y e eu brincamos com nossos pokémons como se fossemos crianças e o 

resultado disso foi muita bagunça. Pelo menos conseguimos descobrir os movimentos 

que eles usam... 

    Mais tarde, Alugamos quartos separados no Centro Pokémon e passamos a noite por 

lá, esperando que no outro dia, pudéssemos sair em nossa jornada, a fim de realizarmos 

nossos sonhos. Mas ainda era estranho pensar em como o dia começou e em como ele 

terminou, só que depois de algumas hora de meditação no escuro, pude perceber que a 

vida é assim, nem sempre sai do jeito que a gente quer, mas no final, tudo acaba dando 

certo se você lutar pelo que sonha e desde aquele dia, este tornou-se o meu princípio, a 

razão pela qual eu me sacrifico para realizar os meus sonhos. Essa é a minha fé. Essa é a 

minha razão. 

 

 

02 – VS FENNEKIN 

 

A brisa fresca batia em nossas costas, nos aliviando do maldito calor que estava 

fazendo. Era muito reconfortante ver aquelas árvores com as folhas tão, tão laranjas e 

uma estrada que seguia para o horizonte, banhada de folhas e flores que caiam a todo o 

instante, desprendendo-se dos galhos sob nossas cabeças. Ah, finalmente chegamos. Era 

a Rota 01 e você sabe oque isso significa? Que é hora de batalhar! 

    O sol tava de rachar. Não era possível observar nenhum pokémon fora de suas tocas, 

apenas as árvores e o verde, ou melhor "laranja" que cercava toda a rota, com algumas 

ligações a pequenas matas fechadas. Não havia sinal de nenhum treinador na rota, 

apenas dois garotos, amigos, aparentemente, conversando. Um deles é Zack, o cara com 

que "me atropelou" de skate e o outro, também um skatista, amigo dele. 

     – Zack, um treinador me desafiou! Eu já volto, ok? 

http://1.bp.blogspot.com/-yH9KpnrybGI/URUx64XM5uI/AAAAAAAAujU/HvIPxserA24/s1600/img_thumbnail_7.png
http://1.bp.blogspot.com/-yH9KpnrybGI/URUx64XM5uI/AAAAAAAAujU/HvIPxserA24/s1600/img_thumbnail_7.png
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     – Tá, tudo bem! Mas vê se não demora, Matthew, senão eu vou seguir minha jornada 

sozinho! 

    – Huh... Olha quem fala! Você demora mais que todo mundo pra fazer qualquer 

coisa! 

    – Você não vai hoje? O seu treinador deve estar esperando, meu chapa! 

    – É, chega de discussão mesmo! Isso é muito infantil da nossa parte! Até mais! 

    – Ah, e vê se se cuida,Matthew! Dizem que por essas florestas vivem pokémon 

venenosos que podem até matar! 

    – Falô! Fui! 

    O menino de cabelo azul some na floresta, enquanto o outro parecia esperar por 

algo... Ou quem sabe alguém... É verdade, a gente havia prometido de batalhar na Rota 

1, mas eu havia ficado na cidade o dia todo, ao lado de Y e de nossos novos pokémons. 

Ele já deveria estar cansado de esperar, mas sua personalidade não deixava ele seguir 

em frente. Ele ainda queria batalhar contra mim, e lá estava eu, chegando na rota, sem 

saber que ele me aguardava. 

    – Sabe, Y, temos que tomar cuidado! Nessas rotas geralmente tem uns pokémons 

insetos que podem transmitir doenças e outros que certamente nos causariam a maior 

dor com seu veneno! E bom que leve o seu Fennekin na pokébola! 

    – Fen! – Fennekin, o pokémon de Y era levado em cima do chapéu dela, deitado 

sobre ele, enquanto a garota caminhava pela rota. 

    – E aí, oque você acha, Fennekin? 

    – Fen, fen! – Fennekin balança com a cabeça negativamente. Ele prefere ficar 

relaxando em cima do chapéu de sua treinadora. 

    – Ah, lá está a entrada da rota! Vamos, depressa, Y! 

  

    Havia um banco de cimento na entrada da rota e o resto do caminho era definido por 

uma carreira de árvore, que atingiam de quatro à seis metros de altura. A brisa fresca 

batia em nossas costas, nos aliviando do maldito calor que estava fazendo. Era muito 

reconfortante ver aquelas árvores com as folhas tão, tão laranjas e uma estrada que 

seguia para o horizonte, banhada de folhas e flores que caiam a todo o instante, 

desprendendo-se dos galhos sob nossas cabeças. Ah, finalmente chegamos. Era a Rota 

01 e você sabe oque isso significa? Que é hora de batalhar! 

    – Espera por mim, X! 

    – Quem chegar por último é a mulher do padre! 
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    – Isso não tem graça! Volta aqui, "Ekss"! 

    – Fen, fennekin! 

    – Pegue-me... Se puder! 

    – Já chega! Tá muito quente pra gente ficar correndo que nem uns loucos! Fennekin, 

desça daí e faça alguma coisa! – Y pega Fennekin, tira ele de cima de seu chapéu e o 

coloca no chão. – Vamos, Fennekin! Use Ember! – Fennekin infla seu peito, prendendo 

a respiração e depois a solta com tudo, disparando uma rajada de vento contaminada 

com milhões de brasas ardentes, que acabam atingindo o meu traseiro com tudo. Vocês 

não sabem o quanto isso doeu. Ainda sinto as queimaduras até hoje. 

... 

 

    – Eu já pedi desculpas! 

    – Tá doendo! Froakie, continua! 

    – Fro! Kie! – Froakie cuspia uma rajada de água em minhas costas, fazendo uma 

fumaça ao tocar na pele que foi "torrada" pelo Ember do Fennekin. 

    – Merci beaucoup, Froakie... 

    – E vê se não corre mais, senão tem mais Ember de onde este saiu! 

    – Calma, Y! Você é muito violenta, sabia? Você tem que relaxar, afinal, estamos 

penas no começo das nossas jornadas! Não temos que nos preocupar com nada, apenas 

consigo mesmos! 

    – E, tem razão... Foi mal aê! 

    – Fen, Fennekin! 

    – Fennekin, esse seu Ember foi muito forte! Acho que o professor andou te treinando 

não é mesmo? 

    – Fen! 

    – Acho que isso é um sim! – Concorda Y. 

    – Ah, aí esta você! Por onde andavas, magricela? 

    – Z-Zack? Ah, foi mal, cara! Esqueci completamente da nossa batalha! 

    – O que o Froakie está fazendo? Porque não para de sair fumaça das suas costas? 

    – É uma longa história... E aí? Ainda aceita batalhar comigo? 
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    – Mas é claro! Mas antes,quem é essa gatinha? 

    – Prazer, "Zack"! O meu nome é Y e eu tô viajando junto com o X! 

    – Um casal, hein? 

    – Não, não! Não é nada disso oque você tá pensando! Somos apenas companheiros de 

jornada! 

    – Hmm, sei... Bom, vamos batalhar? 

    – Mas é claro! Froakie? 

    – Froa! 

    – Ai, minhas costas! Froakie, continua mandando água!     

... 

    – Como você é atrapalhando, hein? 

    – Você nem faz ideia o quanto... 

    – Agora acha que pode continuar a batalha? 

    – Mas é claro! Vai, Froakie! 

  

    – Froa! Kie! 

    Froakie pula na minha frente, tomando o seu lugar no campo de batalhas. 

    – Adiante, Chespin! Vai! 

    Chespin, muito confiante, me encara do mesmo jeito que no nossos último (e 

primeiro) encontro. Aquilo deixava Froakie com a guarda cada vez mais alta. Seus 

olhos brilhavam em um tom de "Tá me encarando? Pois eu também sei encarar!" 

    – A batalha de um pokémon contra um pokémon entre "Z" e "X" está para começar! 

Ambos já escolheram seus pokémons e portanto, não podem mais substituí-los! Agora 

vão! 

    – Você pode começar, X! 

    – Tudo bem! Froakie, use Water Gun agora! 

    Froakie dá um salto e dispara de sua boca uma rajada de água que atinge os espinhos 

na cabeça de Chespin, sem fazer nenhum grande efeito. 

    – Huh... Chespin? Que tal mostrarmos a eles o poder de um tipo grama? 
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    – Ches! 

    – Use o Mega Drain, agora! 

    – Nas mãos de Chespin se forma uma esfera de luz verde, que em um piscar de olhos 

torna-se enorme, virando uma rajada de energia que acerta Froakie em cheio. 

     – Froa! 

     A energia vital de Froakie passa a ser drenada pela rajada energética que Chespin 

disparou contra ele. Assim, Froakie vai perdendo energia e Chespin vai recuperando 

ferimentos de outras batalhas. 

    – Froakie, levante-se! 

    – Froa... 

    – Use o Tackle! 

    Froakie avança pra cima de Chespin, acertando-lhe uma poderosa investida. Tão 

poderosa que chega a derrubar o pokémon do tipo planta. 

    – Chespin, use o Double Team, agora! 

    Chespin dá um soco de leve em sua para esquerda, criando cópias ilusórias de seu 

corpo, até que se formam uns dez ou quinze Chespin's na frente de Froakie. 

    – Combine com o Mega Drain! 

    – Ih, F-- 

    – Ches, Chespin! 

    Todas as réplicas de Chespin disparam rajadas de energia contra Froakie, absorvendo 

toda a sua energia restante... 

    – Já ?! Q-quer dizer... Froakie está fora de combate! A vitória vai para Zack e seu 

Chespin! 

    – Froakie, retorne! Você lutou bem amigo! Deve ter gastado a maior energia só com a 

água jorrada nas minhas costas... É mesmo uma pena, mas outro dia teremos uma 

revanche. 

    – Agora é a minha vez! Zack-kun, aceita batalhar comigo? 

    – Ah, mas é claro, Y! Pronto, Chespin? 

    – Ches! 

    – Um contra um como antes? 
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    – Eu só tenho um pokémon mesmo... 

    – Tudo bem então! 

    – Então a minha escolha é... Fennekin! Vai lá! 

    – Fen! Fennekin! 

    – É o seu pokémon inicial? 

    – Sim! 

    – Ah, então já nos conhecemos! Lembra-se de mim, Fennekin? 

    – Fen, fen! Fennekin! 

    – Chespin, ches... 

    – Acho que o Fennekin está falando é com o seu pokémon, Zack! Bom... Desta vez 

eu vou ser o árbitro! As regras são as mesas da luta anterior! Comecem! 

    – Pode atacar, Y! 

    – Vai se arrepender! Fennekin, use Ember! 

    O golpe atinge Chespin com tudo, ferindo-o muito. As brasas soltadas por Fennekin 

raspam a pele do ouriço de grama, causando sérios danos "internos". O pior deles, o 

Burn. 

    – O Chespin ficou com Burn! Parece que o Fennekin tá mesmo muito forte! 

    – Burn... Isso significa que ficaremos com cada vez menos HP sempre que 

atacarmos... O jeito é nos desviarmos de tudo! Chespin, use Double Team! 

    Chespin se multiplica, criando réplicas perfeitas de si mesmo, aumentando sua 

capacidade evasiva. 

    – Fennekin, não liga pra essas cópias! Use Ember em todas! 

    Uma espirrada e Fennekin acerta todas as cópias com o Ember, incluindo o original. 

    – Ches! 

    Burn Status começa a gir e remove uma parcela de HP do ouriço. 

    – Fennekin, use o Substitute! Agora! 

    – Fen, Fen! 

    Fennekin começa a correr ao redor de Chespin em alta-velocidade, substituindo seu 

verdadeiro corpo por uma única cópia, exatamente idêntica ao original. 
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     – Chespin, use o Tackle! 

     O pokémon avança e acerta o substituto, que desaparece... Enquanto isso, Fennekin 

não recebe nenhum dano sequer, mas Chespin continua sofrendo com o Burn. 

     – Ainda acha que pode me vencer? 

     – Mas é claro! Chespin, use o Mega-- Espera! Mas aonde está o verdadeiro 

Fennekin? 

     – Olha bem! 

     Fennekin estava deitado em cima do chapéu de Y, em sua cabeça. Com o Substitute  

ele conseguiu criar um cópia de si e ainda conseguiu fugir dos olhos de Zack e seu 

Chespin. 

     – Fen, fen! Fennekin! 

     – Fennekin, vamos detonar! Use o Ember e acabe com ele! 

     – Litwick, detenha-os! 

     – Lit! Wick! 

De repente um pokémon com o formato de uma vela entra no meio do campo de 

batalhas e dispara um chama azul de sua boca, acertando Chespin com tudo... 

    – Ches-- @-@! 

    – Ei, quem são vocês? 

    Dois homens altos, de terno preto se aproximam, encarando Zack, que acabara de ter 

seu pokémon derrotado por eles. 

    – Somos os Deuses do Novo mundo! Agora, passem seus pokémons para nós! 

    – Lit! Wick! 

    – Nem pensar! – Y berrou tão alto que dava pra ouvir do outro lado da rota. Quem 

vocês pensam que são? 

    – Sneasel, vamos acabar com eles! Vai! 

 

    O segundo homem, um negro aparentemente musculoso, lança sua pokébola e de 

dentro dela sai um Sneasel com garras muito afiadas. O pokémon então se junta 

Litwick, no meio do campo... 

    – Litwick, use Shadow Ball! – O primeiro homem, de pele branca, ordena Litwick. 
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    – Sneasel, Metal Claw! 

    Litwick acerta Fennekin com uma esfera de energia negra que o deixa quase que 

inconsciente, enquanto Sneasel dá um salto e acerta Froakie, do outro lado do campo, 

atrás de mim e de nossas mochilas. 

    – Fen... 

    – Froa... 

    Ambos os pokémons não conseguem parar em pé. Um dos homens, o negro, 

agilmente pega Chespin e o junta do chão, levando-o para longe, enquanto o outro 

homem pega o Froakie e facilmente o carrega para dentro da floresta. 

    – Y, não deixe que eles peguem o Fennekin! – Zack grita, quando percebe que 

Litwick usa o Psychic para fazer Fennekin levitar e ir para longe, junto aos dois 

homens... 

    – Volte Litwick! 

    – Você também Sneasel! 

    Os pokémons "vilões" são recolhidos para suas pokébolas e Fennekin cai sobre a 

cabeça de um dos homens, que continua correndo, roubando os iniciais. 

    – Atrás deles, pessoal! 

    – Já era! 

    Y e Zack passam na minha frente, correndo o máximo possível para recuperarem seus 

pokémons, mas eu, ainda machucado por causa do Ember do Fennekin, não consigo 

nem caminhar direito, mas tento seguir os quatro pela rota. 

    – Ei, você? O que está acontecendo? Por que esta gritaria toda? 

    – A-ajude-me! Eles roubaram nossos pokémons! Foram pra dentro da floresta! Dois 

homens altos vestindo um terno muito esquisito! 

    – Zack... Ei, cara, sabe se levaram o Chespin do Zack? 

    – Você conhece o "Z"? Quer dizer, sim, levaram! 

    – Vamos, eu te ajudo! 

    O garoto de cabelo azul chegara bem a tempo. Ele poe meu braço sobre suas costas, 

para eu poder caminhar melhor e assim, nós dois entramos na floresta em busca de 

nossos pokémons, que foram roubados, inesperadamente, por dois ladrões muito 

estranhos. E assim nossa jornada continua, cheia de confusões, batalhas e é claro, muita 

emoção... Mas pra ter tudo isso precisamos antes recuperar nossos pokémons, não é 
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mesmo?  Então 'simbora' atrás desses homens de preto, por que hoje vai ter muita 

briga... 

 

 

“Há poucos minutos, estávamos felizes da vida batalhando e agora estamos presos nessa 

batalha infernal para recuperarmos nossos pokémons!" - "Não desanima, o Matthew e a 

Sylveon vão conseguir!" - "Viu o jeito como ela atacou? A Sylveon é incrível!" 

03 – VS SYLVEON 

 

     Anteriormente, Zack e Y travavam uma batalha entre Chespin e Fennekin, quando 

dois homens de preto chegam com seus pokémons Sneasel e Litwick para acabar com a 

festa. Eles derrotam os pokémons e os roubam, correndo pra dentro da floresta. Zack e 

Y correm deixando X para trás. O mesmo acaba encontrando Matthew e juntos os dois 

tentam seguir os ladrões... 

 

     – A-ajude-me! Eles roubaram nossos pokémons! Foram pra dentro da floresta! Dois 

homens altos vestindo um terno muito esquisito! 

     – Zack... Ei, cara, sabe se levaram o Chespin do Zack? 

     – Você conhece o "Z"? Quer dizer, sim, levaram! 

     – Vamos! Eu te ajudo! 

     Nós dois entramos na floresta, passando pelas árvores mais altas, quando árvores 

outras menores começam a fechar o caminho, impossibilitando a passagem. 

     – Por aqui! –      Apontei para a direita e Matthew foi me carregando até achar uma 

brecha por entre as árvores. Passamos por um espaço muito curto. Os espinhos e galhos 

arranharam ainda mais as minhas costas, que doíam pra cacete. 

     – Eles não podem ter ido muito longe... 

http://1.bp.blogspot.com/-v4o8t38_SUs/UWtYNMoxgdI/AAAAAAAAxaw/JMq_pP09_ko/s1600/sylveon_nymphali_feelinara_battle_3.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-v4o8t38_SUs/UWtYNMoxgdI/AAAAAAAAxaw/JMq_pP09_ko/s1600/sylveon_nymphali_feelinara_battle_3.jpg
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     – Não mesmo! Olha só isso aqui! São pegadas de pessoas! Tenho certeza de que eles 

passaram por aqui, afinal, quem iria querer se meter num mato desses? 

     – É tem razão! Vamos seguir o rastro... er... Qual é o seu nome mesmo? 

     – X! 

     – Prazer, o meu nome é Matthew! Agora vamos! 

     – Espere... Estou ouvindo vozes... São eles... Estão perto! É melhor falarmos 

baixinho para ninguém escutar! 

     – T-tudo bem... – Matthew passou a sussurrar dali em diante. Fiz o mesmo. 

Tínhamos que chegar de surpresa, principalmente porque o Matthew tinha um pokémon 

consigo, então tínhamos que atacá-los quando eles menos percebessem, assim como 

eles mesmos fizeram com a gente. 

     – Y, eu não tenho mais nenhum pokémon! Não pude pegar nenhum! 

     – N-nem eu... Só tinha o Fennekin... E agora? 

     – E agora é que vocês não vão recuperar seus pokémons, pirralhos! – Um dos 

homens distrai os dois enquanto o outro tenta colocar os pokémons dentro de um saco... 

     – Quem vocês pensam que são para falarem assim como uma dama? 

     – Ah, é claro... Esqueci que estamos sem uniformes... Muito bem, nós somos os-- 

     – Cala a boca! O Nosso chefe já está quase que preso de tantas acusações! É melhor 

ficarmos no anonimato! – O homem mais alto interrompe o outro com uma desculpa um 

tanto convincente para eles não revelarem suas identidades.     – Ei, como assim? – Zack 

se admira com tudo aquilo... 

     – Não é da sua conta, pirralho... Weavile, saia e aniquile esses moleques! 

     Weavile, um pokémon com uma expressão demoníaca sai da pokébola com um 

sorriso monstruoso e logo encara Y e Zack, que, sem pokémons, não tem como 

batalhar, ou sequer, estragar os planos dos homens naquele mato. 

     – Weavile, use Ice Shard! 

     – Wea! 

     O pokémon do tipo noturno dá um salto e começa formar uma bola de gelo em suas 

mãos e outra menor em sua boca. Assim que a das mãos fica completamente carregada, 

ele dispara a menor, impulsionando a da frente pra cima dos dois adolescentes. 

     – Argh! 
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     Y se atira para um lado e Zack para o outro. O golpe acaba atingindo um pequeno 

arbusto atrás deles... 

     – Ei, X... Agora? – Olhei para o lado e percebi que Matthew está ansioso para 

batalhar... 

     – Ainda não... Eles não estão completamente concentrados no Weavile. Es~tao 

tentando colocar os iniciais naquele saco... Estão deixando tudo pro Weavile. 

Precisamos acabar com o Weavile para chamar a atenção deles e depois pegarmos os 

pokémons... 

     – Mas como vamos derrotar o Weavile? 

     – Eu tenho um plano. Vou chamar a Y por um momento... – Parei de sussurrar e falei 

em um tom de voz mais alto, mas ainda assim baixo, para que os ladrões não me 

ouvisse – Ei! Y! Y! Aqui! É o X! 

     – Hã? – Y percebe que estou chamando ela e vai me procurar, quando nos vê atrás de 

arbustos ali perto... Expliquei rapidamente o plano para ela e ela repassa para o Zack 

enquanto o Weavile tenta disparar outros Ice Shard's e alguns Ice Beam's contra eles. 

     – Agora! Vão! 

     Com o sinal da Y, partimos corremos abaixados pro trás dos arbustos e vamos parar 

atrás dos homens, próximos ao saco onde eles mantinham os iniciais. Enquanto isso, Y 

e Zack atiravam pedras, galhos e outras coisas que achavam pelo caminho em Weavile, 

na esperança de derrotá-lo... Enquanto isso, pude ouvir os dois homens conversando. 

Eles não estavam nem aí para o que estava acontecendo com Weavile. Eles queriam os 

iniciais. 

    – Se o chefe descobre que conseguimos roubar esses três, ele vai nos promover! Não 

podemos sair das sombras enquanto o nome do chefe ficar limpo na justiça, senão ele 

vai ser preso e você não quer ficar sem o pagamento, quer? 

     – C-claro que não! 

     – Então presta atenção. Pega os iniciais e foge com eles daqui! Leve-os para a 

próxima cidade, antes que esses pirralhos percebam! Vou distraí-los com o Weavile. 

     – Tudo bem... N-nossa... Como são pesados... 

     O homem pega o saco e o carrega nas costas, saindo me mansinho para que Y e Zack 

não percebessem. 

     – Ei! O que estão fazendo? – Finalmente o homem que ainda estava por ali percebeu 

que Weavile estava sendo atacado por tiranos, com pedras e tudo mais. 

     – Estamos tentando derrotar esse Weavile maldito! 
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     Y pega um galho e o levanta acima da cabeça, segurando-o com os dois braços e 

depois 0 faz descer com tudo, espancando a cabeça de Weavile com um poderoso golpe 

que atinge o centro de sua testa. 

     – Wea... @-@! – Weavile desmaia e fica fora de combate. 

     – Essa não! Weavile! 

     O homem corre até o pokémon e o recolhe. Enquanto isso, eu e Matthew seguíamos 

atrás o outro homem que levava os iniciais no saco. Ele era musculoso e aparentava ter 

recebido o treinamento de um atleta. Corria como um louco, mesmo sem saber que a 

gente tava atrás dele. Quando ele parou para ajeitar o saco com os iniciais nas costas, 

demos nossa primeira cartada. 

     – Parado aí, seu bandido!! 

     – Hã? – O homem só olhou para trás e já viu uma pata cor-de-rosa acertando seu 

olho. O golpe é tão forte que o homem cai pra trás e bate sua cabeça em uma árvore, 

desmaiando na hora. Em segundos ele cai no chão, deixando o saco livre para que 

pudéssemos pegar nossos iniciais... 

     – Ótimo trabalho, "Sylveon"! 

     – Syl! 

  

     A pokémon de Matthew, conhecida como Sylveon faz muito bem o trabalho, 

acertando um soco no homem. Logo, ela avança e rasga o saco com suas presas afiadas, 

retirando os inicias de lá, que ainda estavam inconscientes, impossibilitados de 

batalhar... 

     – É, o Chespin do Matthew tá aqui! 

     – O Meu Froakie também... Espera aí? Não estamos esquecendo ninguém? 

     – Fennekin!! – Nos olhamos e logo gritamos, ao mesmo tempo. Fennekin havia 

desaparecido. Como ele tinha saído do saco? Ele já tinha se recuperado? 

     – E agora? Como vamos avisar a Y? 

     – Vamos levar os iniciais que temos! Anda, recolha o seu Froakie! Eu vou levar o 

Chespin no colo... 

     Disparamos dali antes que o capanga-bem-vestido acordasse... 

 

... 
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     – Meu Weavile... Não... Volte, querido... 

    O moreno faz Weavile retornar à pokébola, quase que chorando ao ver Weavile 

torturado... 

    – Quem diria... O Carrasco tem sentimentos! 

    – Grr, agora vocês me pagam, moleques! – Ele se levanta e mira um soco na cara de 

Y, que é puxada pra baixo por Zack em uma manobra rápida, fazendo com que o soco 

atingisse uma árvore. 

    – Quem te deu a permissão para agarrar as minhas pernas? 

    – De nada... 

    – É melhor fugirem se não quiserem sofrer! 

    O homem começa a correr atrás dos dois que entram cada vez mais fundo naquela 

floresta. 

    – Que violência! 

    – Y, agora não é hora pra isso! Vamos fugir! 

    – Argh! Zack! Socorro! 

    A roupa de Y fica presa em uma árvore e o homem logo chega atrás dela... 

    – Aaaaaaaahhhh! 

    – Last Resort! 

    Sylveon acerta uma patada nacara do homem, que cai de lado no chão, levando um 

choque tremendo... 

     – Matthew? 

     – X? 

     – Chegamos à tempo? – Eu, já me achando,chego e piso em cima do infeliz do 

ladrão, sem saber que ele ainda tava acordado... 

     – Grr! 

     – Quietinho aí, o grandão! 

     Agora não tá mais... 

     – Temos um problema! Não achamos o Fennekin! – Tratei de dar a notícia a Y, 

afinal, o pokémon é dela, não é mesmo? 
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     – Como assim não acharam o meu Fennekin? 

     – O outro homem levou os iniciais no saco, mas só o Froakie e o Chespin estavam 

lá! – Diz Matthew, entregando Chespin ao seu legítimo dono, Zack. 

     – Mas... Como ele saiu de lá? – Não era muito provável que isso tivesse acontecido 

depois que o saco tinha sido fechado, já que Sylveon foi a única que rasgou o pano. 

     – Substituição... Provavelmente Fennekin usou a agilidade ganha com o Substitute 

para escapar ao mesmo tempo em que criou uma réplica de seu corpo, que entrou no 

saco junto com os outros... – Inteligente da parte do Zack, mas como tínhamos um caso 

para resolver, tínhamos que trabalhar em equipe... 

     – Hmm... Não está no meu chapéu... Será que ele não se substituiu para alguma 

dessas árvores? Ou quem sabe ele tenha ficado por lá, junto com as nossas bolsas? 

     – Vamos ter que voltar para acharmos o Fennekin... É o único jeito... Sylveon, nos 

ajude! 

     – Syl! 

     – Ai, uma Sylveon! – Assim que Y percebe que Matthew tinha uma Sylveon, ela vai 

até o pokémon e começa a puxar os lacinhos que prendiam as "fitas" de Sylveon. 

     – Syl... 

     Sylveon reage, dando uma "caudada" na cara de Y, que é jogada longe... 

     – Isso foi um Tail Whip! Vejo que a sua Sylveon está mais forte, não é Matthew? 

     – É, essa última batalha, antes de eu ouvir os gritos de vocês e retornar deixou ela 

muito mais forte! Achoque subiu uns dois níveis em uma luta só... 

     – Hahahahahah! Agora sabe o que é levar o ataque de um Pokémon! 

     – X, seu desgraçado! Só não te jogo outro Ember porque eu não sei onde o Fennekin 

foi parar! – Não sei o que se passa na cabeçada Y, mas há algumas horas ela dizia que 

era minha namorada e ficava se atirando pra cima de mim. Agora, ela está tão... tão... 

"Suja"! 

     – Ei, parem com essa discussão! Vamos! Com a Sylveon aqui, as chances de 

encontrarmos Fennekin aumentam! 

     – Ah, é? – Duvidei. 

     – Sim! Sylveon é um felino e por isso, seus sentidos são mais aguçados que o nosso! 

Se ela farejar o Fennekin, ela vai nos guiar até ele! 

     – Ai, a Sylveon é demais! Além de ser muito, mas muito bonitinha, é super, 

superpoderosa! Eu vou querer capturar uma! Não me deixa eu me esquecer disso, X! – 
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O Brilho nos olhos da Y me surpreenderam! Era a primeira vez que eu via eles daquele 

jeito... Tão cheios de vida, tão cheios de emoção.... Tão, tão... Tão lindos... Mas eu fui 

obrigado a "mudar de assunto", afinal, ninguém engole desaforos à seco, não é mesmo? 

     – Ah, tá! Quer capturar um pokémon e eu é que tenho que lembrar você? 

     – Ai, isso me deixa tão inspirada! Vou criar algumas roupas no estilo Sylveon: Fitas, 

Laços e é claro, muito rosa! Eu vou ser famosa até no Distortion World! Imaginem! 

Quem brilho, que glamour! Que tudo! Minha primeira roupa vai ser um vestido simples, 

de seda e com um lacinho próximo à região dos-- Ei! Cadê todo mundo? 

     – Argh... Minha cabeça... 

     – Ai! Eu é que não vou ficar aqui com esse gigante!  

 

... 

 

     Já estávamos longe quando Y nos encontrou. Enquanto isso, Sylveon procurava e 

procurava e agente ia refazendo nosso caminho, cada vez mais "pra fora" daquela 

floresta. 

     – Não achou ainda, Sylveon? 

     – Syl... 

     Sylveon balança sua cabeça de um lado para o outro... A resposta era clara... 

     – Aff... Há poucos minutos, estávamos felizes da vida batalhando e agora estamos 

presos nessa batalha infernal para recuperarmos nossos pokémons! – Perdi a paciência. 

Eu já não aguentava mais. Minhas costas doíam no mesmo ritmo em que minha cabeça 

latejava, formando uma dor agoniante. Nós todos estávamos com o corpo coberto de 

folhas, lama, terra e outras coisas. Estávamos imundos depois de tanta correria atrás de 

dois marmanjos que levaram nossos pokémons. E agora, um dos pokémons que 

tínhamos desparece. 

     – Não desanima, o Matthew e a Sylveon vão conseguir! –  Y falou isso para mim e 

olha que era ela que estava sem o seu pokémon. Eu ainda tinha o meu Froakie. 

     – Ok... Precisamos verificar em tudo... Árvores, montes de folhas espalhados pelo 

chão, troncos ocos, tocas de pokémon, árvores com berries... Em tudo! – Dei as 

instruções e logo todos foram se dividindo. 

     – Eu e o Matthew vamos procurar por ali e vocês procuram por aqui. Sylveon, siga a 

trilha de Fennekin e guia a Y e o X pra lá, ok? Nos encontramos no final da rota à 

noitinha! 
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     – Syl! 

     – Boa garota! – Y faz carinho na cabeça de Sylveon, despreocupada, como se o 

Fennekin nem existisse. 

     – Vamos, Y... O Matthew o Zack já se foram... Temos que encontrar o Fennekin 

antes que fique noite! 

     – Hã? – Uma rajada de luz laranja bateu no rosto de Y. A luz era fraca e não tinha 

nenhum calor. Isso significava que o sol estava "perdendo forças" e que logo a noite 

cairia... Tínhamos que encontrar Fennekin o mais rápido possível... 

     – Sylveon, vamos lá! Procure pelo Fennekin! 

     – Syl... Syl! Veon! 

     A pokémon cá um salto, virando seu corpo para trás, nos alertando do perigo. Os 

dois homens de preto, agora com os paletós todos sujos, amassados e até rasgados, 

corriam furiosos em nossa direção. 

     – Sylveon, me obedeça! Use o Last Resort! 

     Sylveon me obedece e utiliza o golpe, avançando com um chute poderoso contra um 

dos homens, mas eles desviam e Sylveon voa pelo ar, batendo em uma árvore. 

     – Syl... +.+ 

     – Froakie, eu espero que esteja preparado! Vai lá! 

  

     – Froa! – Finalmente uma boa notícia: Froakie já havia se recuperado e não estava 

mais fora de combate. Ele já podia batalhar, embora sua energia não tivesse sido 

restaurada por completo. 

     – Froakie, use Water Gun pro chão! 

     Froakie mira seu ataque em um campo de terra, formando um campo de lama, que 

faz os homens escorregarem e caírem... Logo, Sylveon dispara uma rajada de lâminas 

com o formato de estrelas contra os homens, que acabam machucados. Este com certeza 

era o golpe que conhecemos por "Swift". 

     – Viu o jeito como ela atacou? A Sylveon é incrível! 

     – Vamos, Y! Não é hora pra ficar analisando a Sylveon! 

     Puxei Y pelo braço e corremos em direção ao norte, tentando sair da floresta. 

Passamos pelas mesmas árvores acho que umas trinta vezes. Estávamos um pouco 

perdidos e a escuridão não ajudava muito. Dez ou quinze minutos depois, talvez até 

vinte, estávamos mortos de cansaço, mas conseguimos despistar os homens malditos, 
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que não paravam de nos perseguir. Nisso, Sylveon se une a nós e começa a correr 

também, captando um pequeno sinal de Fennekin. 

     – Syl! 

     – O que foi, Sylveon? 

     – Syl, syl! – Sylveon sorri, balançando a cabeça positivamente. 

     – Ela achou o Fennekin! – Gritei. 

     Corremos até a parte mais "aberta" naquela floresta e pudemos ver as lindas árvores 

laranjas da Rota 1. O vento soprava e as folhas que estavam no chão eram varridas para 

as nuvens, que obtinham a mesma coloração conforme o dia ia se esvaindo. Olhamos 

para todos os lados e não achamos Fennekin. Sylveon continuou em direção ao norte, 

próximo ao final da Rota e nós a seguimos... 

 

... 

 

     – Joseph, e aqueles pirralhos? Onde estão? 

     – Eu perdi eles de vista. 

     – Que droga, eu também. Mas precisamos recuperar aqueles iniciais. 

     – Não, vamos desistir da missão. O chefe não pode se meter em mais enrascadas! Ele 

nem mandou a gente ir atrás desses pokémons e agora podemos estar "foragidos". 

     – É, você tem razão (ao menos uma vez na vida). Acho que causamos problemas 

demais ao chefe. Tudo bem, eu me rendo! 

      – Era isso mesmo oque eu gostaria de ouvir! Mãos ao alto! Vocês estão presos! 

... 

 

     – Está ficando noite e nada do Fennekin... Onde será que o meu amor está? Até 

posso senti-lo em cima do meu chapéu... 

      – Y! Para tudo! O Fennekin está em cima do seu chapéu! 

      – Fen, fen! 

      O pokémon dá um sinal de vida. Era a primeira vez em horas que vimos Fennekin 

ao vivo e em cores e cá entre nós, eu mesmo fiquei contente em ver o sorriso daquele 

pokémon vendo sua treinadora, ou melhor, da sua treinadora vendo o seu pokémon... 
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      – Hã? C-como você foi parar aí se eu tinha olhado antes? 

      – Ele... Apareceu aí, sem mais nem menos! 

    – Oui. Deve ter sido mais um truque de Substitute! Com o golpe ele pode surgir em 

lugares diferentes quando ele quiser. Quase como um teletransporte. 

      – Fennekin é um grande herói. Ele fugiu para chamar a polícia e agora que tudo foi 

resolvido, ele voltou para sua treinadora. Sabe, Fennekin nos chamou e nós resolvemos 

seguir ele. Foi quando ele nos mostrou dois homens monstruosos cobertos por lâminas 

de "Swift". Ambos faziam parte de uma quadrilha , ou melhor, uma organização secreta 

na região de Parisia e agora estão presos. – O policial nos explicou tudinho. Eu não vi 

como ele foi parar atrás da gente, mas o fato é que gora o Fennekin voltou e os dois 

ladrões estavam presos. O estranho de tudo isso era que fui tudo em questão de 

segundos, mas sabíamos que tudo tinha terminado, afinal, a polícia tinha feito o seu 

trabalho e nós deveríamos continuar com o nosso... 

     – Fennekin, que bom que você está aqui, amigão! Senti tanto a sua falta! – Fennekin 

lambe o rosto da Y, demonstrando carinho. – Prometa que nunca mais vai fazer isso de 

novo, ok? Você não sabe o quanto tivemos que correr para procurar você! Mais foi 

graças à Sylveon que conseguimos te achar! 

     – Fen, fen! 

     – Syl! Sylveon! 

     – Se não for incômodo, eu gostaria de pedir um depoimento de vocês! O dois vão ter 

que me acompanhar até a delegacia! 

     – Espera aí! Eles não estavam sozinhos! Eu e o Matthew aqui também ajudamos os 

dois a recuperarem seus pokémons! 

     – Hmm... Muito obrigado! Então vamos os cinco pra delegacia! Contando comigo, é 

claro! 

     – Sylveon, você fez um bom trabalho! Merece descansar, querida! Volte! – Matthew 

aponta a pokébola para Sylveon e uma luz vermelha a faz retornar. 

     Entramos no carro do policial que estava no final da rota e seguimos para a cidade 

(que agora esqueci o nome...). Ah, sim, a cidade de "esqueci o nome", que ficava no 

final da Rota. Pela primeira vez, de verdade, eu senti que estava em uma investigação de 

verdade. Os "suspeitos", o "crime", uma "organização secreta"... Isso tudo me lembrava 

o meu grande ídolo, Looker, que batalhou contra a Equipe Galáctica, tempos atrás e 

resolveu o mistério por trás do grande vilão, Cyrus. E eu queria fazer o mesmo. Eu 

queria me mostrar um valente, um detetive de verdade, por isso, contei tudo o que sabia 

para a polícia e iniciei minha própria investigação, começando pela ligação de pontos e 

pistas que ficaram pra trás. Eu precisava desmascarar estes dois desgraçados que 

roubaram nossos pokémons e para isso, nada melhor do que um bom pokémon para lhe 
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auxiliar... Na hora eu não sabia, mas eu estava prestes a me meter na maior encrenca da 

minha vida. Eu estava prestes  entrar em um caminho sombrio regido por reis e rainhas, 

me metendo na maior máfia que há no mundo Pokémon. Eu estava me metendo com o 

poderoso chefão, literalmente... 

 

 

     Diferente do dia anterior, chovia muito. As ruas da cidade (que ainda não lembro o 

nome) tornaram-se sombrias assim que passou das seis horas. Alugamos um quarto 

grande no Centro Pokémon para dormirmos, quando a chuva finalmente para, trazendo 

um vento frio e encanado. As ruas esburacadas ficaram cheias de poças. A lua cheia 

iluminava acidade toda e eu estava sem sono. Matthew e Zack dormiram na beliche da 

esquerda e eu e Y estávamos deitados na da direita, mas eu não conseguia dormir. Em 

casa, eu passava horas e horas na frente do computador durante a madrugada, então 

decidi que deveria sair.... 

04 – VS MIENFOO 

 

     "Tem que ter alguma lan house aqui por perto!" – pensei. Aquela era uma cidade 

movimentada durante o dia, mas depois da meia-noite, em dias de semana, tudo morria. 

Quando saí do Centro Pokémon, a unica coisa que pude ver aberta era uma lavanderia 

com uma luz verde que, nada mais era o reflexo das lâmpadas florescentes nas paredes. 

Decidi entrar. Assim que abri a porta, não pude notar ninguém lá dentro, exceto por um 

menino, coma aproximadamente a minha idade fuçando em um tablet ultramoderno. Ele 

era o único sentado na fileira de bancos em frente às máquinas de lavar, então decidi 

tentar batalhar contra ele, se ele fosse um treinador, é claro, já que eu não tinha nada pra 

fazer. 

 

     – Ei, você! 

     – Eu? 

http://4.bp.blogspot.com/-_XGURyNEN8U/UR7LAcQ2oDI/AAAAAAAAvZA/-omIZlbiQHE/s1600/XY_Prerelease_Mienfoo_attack.png
http://4.bp.blogspot.com/-_XGURyNEN8U/UR7LAcQ2oDI/AAAAAAAAvZA/-omIZlbiQHE/s1600/XY_Prerelease_Mienfoo_attack.png
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     – É, não tem mais ninguém aqui dentro! 

     – Ah, eu nem percebi. – Sua voz fina me levava a duvidar de sua sexualidade, mas 

eu não sou um cara preconceituoso, por isso, eu continuei. 

     – Você é um treinador Pokémon? Aceita uma batalha comigo? 

     – Sim e sim! 

     – Ok... Eu iniciei minha jornada anteontem, por isso eu só tenho um pokémon. 

Podemos fazer uma batalha simples? 

     – Mas é claro! Eu conheço um campo de futebol perto daqui que é perfeito pra gente 

batalhar! Vamos! Não podemos fazer barulho aqui dentro. 

     – Tudo bem! 

     Saímos dali e dobamos a esquina, indo pra parte mais escura da cidade, quando 

avisto um grande (grande mesmo) campo de futebol. Era o lugar perfeito para batalhar, 

ele tinha razão. 

     – Froakie, eu sei que tá tarde, mas você pode se esforçar? 

  

     – Froa! – Eu sabia que Froakie ficava com muito sono durante a noite, mas eu 

precisava dele. E se ele quisesse ser o meu pokémon, teria que acostumar com meus 

hábitos estranhos. 

      – Um tipo água, hã? Pois bem, eu vou escolher a "minha princesa"! Vamos lá, 

Leafeon! 

  

      – Lea! Feon! – O pokémon tinha uma luz especial ao redor de si. Acontece que 

Leafeon absorveu muitos raios de sol durante o dia e ainda estava "carregado". Claro 

que além de desvantagem, isso significava que o pokémon estava "cem por cento". 

     – E começo ou você começa? – O garoto perguntou. 

     – Você. 

     – Vai se arrepender, "boy". Leafeon, Magical Leaf! 

     Leafeon balança sua cabeça para baixo, disparando rajadas de folhas fosforescentes 

que brilhavam e muito no escuro. Mas não eram simples folhas, elas eram velozes e por 

isso, ganhavam um "fio" que poderia cortar até o pescoço de alguém. 

     – Froakie, vamos lá! Use Water Gun! 
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     Froakie dispara um jato de água que acaba parando algumas folhas no ar, mas outras 

continuam vindo com tudo. 

     – Froakie, não! 

     – Froa! – Froakie se abaixa e usa a força de suas pernas para se impulsionar para 

cima e se esquivar dos ataques em um belo salto olímpico. 

     – Atrás de você, mon ami! – O próprio garoto informa o perigo à Froakie, que, 

desprevenido, é acertado pelas folhas que voltam como um bumerangue. 

     – Froa... 

     – Cansei de ficar parado! Froakie, use o Tackle! 

     Froakie se levanta rapidamente e começa  a correr contra Leafeon, acertando-lhe 

uma cabeçada que a empurra pela quadra. 

     – Lea... 

     – Use Water Gun! 

     Em cima de Leafeon, o ataque fica mais forte e Froakie finalmente tem alguma 

vantagem. 

     – Leafeon, use Aerial Ace! 

     Mas Froakie continuava em cima de Leafeon, mandando água no rosto do pokémon 

de grama e o ataque não pode ser realizado. 

     – Lea... 

     – Termine com o Tackle! Utilize-o na forma de uma cabeçada! 

     Froakie simplesmente abaixa sua cabeça com força, batendo nade Leafeon com 

tudo... 

     – Lea... Feon... @-@! 

     – Ah, retorne, princesse! Você batalhou muito bem! 

     Saí daquele campo escuro e fui para a a outra rua, onde tinham algumas lojas de 

roupas (fechadas, por sinal) e uns carinhas tomando sorvete com suas 

namoradas.Lembrei-me de Y, mas depois do dia estressante, ela deveria estar muito 

cansada para sair a tomar sorvete. Continuei caminhando pela rua, olhando as vitrines, 

observando a passagem rápida de algumas motos pela rua, e segui em frente, rumo ao 

norte. Não tinha muito o que fazer. Estava tudo muito calmo, até demais pra uma noite 

em cidade grande. Continuei caminhando até que passo na frente do Banco Municipal, 

que também estava calmo... Engano meu... 
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      – Ei! Garoto! Pega ele! – Alguém chama a minha atenção. 

      – Hã? 

      – Pega esse Mienfoo ladrão! 

      Olhei para a minha frente e vi um pequeno redemoinho com uma cor amarela 

misturada no vermelho.  Observei com a tenção e pude notar um pokémon dentro do 

redemoinho  Era um Mienfoo e ele levava uma sacola de dinheiro. Rapidamente escolhi 

Froakie o pus para lutar. 

     – Froa! 

     – Froakie, aquele Mienfoo está roubando dinheiro! Acerte-o com o Tackle! 

     Froakie começa a correr para tentar acompanhar a velocidade de Mienfoo. Ele corre, 

corre, corre e quando finalmente alcança o pokémon, o ladrãozinho corre mais ainda. 

     – Cansei disso! Use Water Gun! 

     Froakie dispara uma rajada de água através de sua boca, lançando o golpe contra o 

chão, que se torna um campo escorregadio, fazendo com que Mienfoo caia um grande 

tombo, revelando sua verdadeira forma... 

  

     – Mi! Mienfoo! 

     – Muito obrigado, garoto! Só nesta semana este Mienfoo aí já roubou entre cinco e 

dez casas! Agora ele andou roubando o banco! 

     – Ah, meu Deus! Eu... Não posso acreditar! Você é Riley, o filho do grande detetive 

Looker! 

     – É, sou sim! 

     – Muito prazer! O meu nome é X e sou o candidato número um a detetive! 

     – Bom saber disso! Aliás, seu Froakie fez um bom trabalho! É um ótimo 

pokémon!Você poderia trabalhar para mim e para meu pai! O que acha? 

     – Legal! 

     – Mas para isso eu preciso fazer alguns testes com você! O que me diz? 

     – Tá legal! 

     – Então, X... Capture o Mienfoo! Eu preciso ver seus movimentos nas batalhas 

Pokémon para lhe avaliar como um bom "perseguidor" e "estrategista". 
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     – Ok! Vai, Froakie, use Tackle! 

     Froakie corre e bate sua cabeça nas costas de Mienfoo. 

     – Mien... Fooo! 

     Mienfoo acorda e dá um salto muito alto, criando um escudo de energia vermelho. A 

barreira é expandida em uma fração de segundo, avançando sobre Froakie, que é 

empurrado pra trás. 

     – Eu... Nunca vi um Quick Guard assim! O Mienfoo é demais! 

     – Não se esqueça de que o Mienfoo é seu oponente, X! Você tem que fazê-lo ficar 

fraco para que a pokébola consiga capturá-lo melhor. 

      – É, eu sei disso, Riley! Froakie, use Water Gun! 

      – Mi! Mienfoo! 

      Mienfoo dá um salto e gira no ar, repelindo o Water Gun de Froakie com os pés. 

      – Esse foi um Jump Kick! Suponho que o Mienfoo esteja a muitos níveis acima que 

o seu Froakie. Tome cuidado! Não será fácil derrotá-lo só com o Water Gun e o Tackle. 

      – É, eu sei, mas eu não tenho outro pokémon. 

      – Froa! 

      – Froakie, use o Water Gun mais uma vez! 

      – Mi... Foo! Mienfoo! 

      Mienfoo revida a rajada de água de Froakie com um soco muito poderoso, que, em 

contato com água, vai absorvendo o ataque de Froakie. 

      – Agora foi um Drain Punch! Acho melhor você treinar mais o seu Froakie! 

      – Foo... 

      Mienfoo avança com o soco,que estava muito mais forte após absorver tanta água, 

acertando a cara de Froakie e o empurrando contra as escadas de concreto do Banco 

municipal. 

      – Froa... Kie... 

      Froakie gira no ar e cai de pé nas escadas, ricocheteando de volta para o asfalto. 

      – Froakie, use Tackle mais uma vez! 
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      O pokémon-sapo avança com tudo, em alta-velocidade, chegando aformar até uma 

nuvem de poeira atrás dele. Quando se aproxima de Mienfoo, a barreira vermelha 

aparece e bloqueia o ataque de Froakie. 

      – Froakie! Continua empurrando com a cabeça! O Quick Guard só aumenta a defesa 

do usuário, no caso, o Mienfoo, mas o golpe não bloqueia ataques! 

      – Froa... 

      Froakie força sua cabeça pra frente, empurrando todo o peso de seu corpo contra a 

berreira de luz, que começa a trincar. 

     – Vai, Froakie! Use Tackle mais uma vez! 

     Froakie se distancia, avançando com força de novo, o que acaba quebrando a 

proteção e acertando Mienfoo. 

     – Mien! Fooo! 

     Mienfoo voa pelo e ar e vai parar na próxima encruzilhada, à alguns metros dali... 

     – Froa... Kie... 

     Froakie cai no chão, exausto depois de tanto esforço, se entregando... 

     – @-@! 

     – Volte, Froakie... Você lutou bem! – Apontei a pokébola de Froakie na cabeça dele, 

disparando um laser que diminui seu tamanho e o faz entrar dentro da bola, um pouco 

menor que a minha mão... 

     – Parece que o Froakie está fora de combate! Você não está classificado para se 

tornar um detetive de verdade. Pelo menos ainda não. Toma. Fique com isto. É o meu 

cartão. Darei um prazo de cem dias para você avançar na Liga Pokémon. Quando achar 

que está pronto o suficiente para batalhar contra mim e me vencer, eu lhe deixarei se 

tornar meu parceiro. 

     – Uau! Valeu, Riley! 

     – Não seja por isso. Mas olhe, o Mienfoo parece cansado! Você já pode capturá-lo! 

     – É mesmo! Ainda bem que sempre trago pokébolas junto comigo... Bom, aqui 

está... Pokébola, vai! Capture este Mienfoo! 

     Acabei lançando a pokébola muito longe e ela não acerta Mienfoo... Lancei outra e 

ela não chega nem perto do pokémon... 

     – Que droga! Dá aqui, deixa que eu tento! Pokébola, vai! 
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     Riley joga a pokébola para cima e ela vai avançando rapidamente pelos ares até que 

cai exatamente em cima de Mienfoo, tragando-o para dentro do mecanismo de captura. 

     – É! eguei um Mienfoo! 

     – Não!Ainda não! Espera ela se parar de se mexer! 

     Forcei as vistas e pude ver a pokébola se mexendo. Mienfoo estava lutando pra sair 

de lá de dentro... 

     – Ah, não... Eu não posso perder o Mienfoo! Se isto acontecer, o Froakie não está 

condições de lutar! 

      – Fazer o que, né? 

      – Está me tirando, ô loirinho oxigenado? 

      – Quer o emprego ou não? 

      – Quer dizer... Desculpa, Riley... Prometo que isso não vai se repetir, meu chefinho 

querido! Prometo que nunca mais farei uma atrocidade dessas! Prometo, prometo, 

prometo! 

     – Bem melhor! 

     Riley sorriu e bem na hora em que olhei para o rosto dele, pude perceber um 

barulhinho peculiar. Olhei para o pokébola e vi um monte de brilhosinhos ao redor dela. 

Deu certo. Mienfoo tinha sido capturado. Eu peguei o meu primeiro pokémon! 

     – Yeah! Eu peguei... O Mienfoo! 

     – Beleza, agora me entrega a pokébola! 

     – Hã? Pra que? 

     – Mienfoo é um ladrão como qualquer outro! Eu preciso levá-lo às autoridades! Este 

é o dever de um detetive! 

     – Ah, tudo bem... Aqui está! 

     – X? 

     – O que foi? 

     – Toma! Ele é seu! – Riley estende o braço e me entrega a pokébola de Mienfoo – 

Sabe, você o capturou, o que significa que Mienfoo não é de ninguém, ou seja, é 

selvagem e um pokémon selvagem pode ser treinado e mudar sua personalidade 

"rústica". Se você prometer que vai lapidar a personalidade de Mienfoo e fazer com que 

ele pare de roubar as pessoas, aqui está. Caso contrário, eu o levarei para a polícia e o 

prenderei por seus roubos. 
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     – Riley, eu... Eu nem sei como agradecer! Valeu! E sim, eu prometo que vou fazer 

Mienfoo mudar! Vou fazer com que ele se torne um guerreiro, um pokémon digno de 

respeito e confiança! Eu prometo! 

     – Palavra de Detetive? 

     – Palavra! 

     Riley confiou em mim e me deixou fica com Mienfoo. Cá entre nós, o que aquele 

pokémon queria fazer com dinheiro? Não sei, mas como eu consegui capturá-lo, é óbvio 

que ele é, ou melhor, era, um pokémon selvagem e que não está agindo sob os 

comandos de ninguém (Até agora, XD). 

     – Ah, Mienfoo, eu prometo que vou treinar você até que evolua e se torne um 

poderoso Mienshao! Vou fazer com que se torne um ótimo parceiro e com que consiga 

dominar todos os tipos de artes marciais. E sabe porque, Mienfoo? Por que eu tenho 

esperança de que você pare de roubar as pessoas e se torne um pokémon "do bem"! 

Sabe, Riley... Riley? 

      Olhei para a minha volta e percebi que Riley havia desaparecido. Ele não estava em 

lugar nenhum, então presumi que ele confiou em mim e usou suas grandes habilidades 

policiais para "desaparecer". Olhei para o relógio e vi que já eram duas horas da manhã. 

Eu precisava voltar para o Centro Pokémon, então corri e refiz todos os meus passos, 

até que, vinte minutos depois eu pude, finalmente entrar no Centro, recuperar meus 

pokémons e ir me deitar. Depois de toda aquela confusão, depois de tanta "ronda" 

durante a noite, me senti com sono e consegui dormir perfeitamente. Na verdade, dormi 

como um anjo... 

     Naquela mesma noite eu ainda sonhei com o Riley, com o seu pai, Looker e com o 

Mienfoo, evoluindo para Mienshao. Sonhei que batalhava usando o Mienshao contra o 

pokémon de Riley, que no meu sonho era um Xerneas e sonhei que venci. A partir dali 

o meu sonho seguiu um rumo diferente até que no outro dia eu me acordei, sem me 

lembrar de nada das brincadeiras de minha mente enquanto meu corpo descansava. Já 

eram nove e mia da manhã e agora que eu tinha mais um pokémon, eu precisava treinar 

muito mais. 

     Meu espírito de detetive não poderia estar mais aceso naquele dia. Sabe, eu estava 

tão contente. Um grande justiceiro, conhecido pelo mundo todo confiou em mim e 

espera que um dia eu possa superá-lo, vencê-lo. Agora cabe a mim treinar e treinar até 

que eu consiga me graduar a um nível extremo, para que, enfim, eu possa derrotar Riley 

e realizar o meu sonho. Um sonho incomum, mas ao mesmo tempo tão, tão... Possível... 

E se você quiser continuar ao meu lado e descobrir como eu vou conquistar o meu 

maior desejo, o meu maior sonho, continue lendo esta história... Vá até o fim e passe 

adiante! 
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05 – VS KIRLIA 

 

     O dia havia começado super bem. Estávamos com muita disposição e pretendíamos 

treinar até o entardecer. Y e eu nos acordamos cedo. Descemos as escadas do Centro 

Pokémon e fomos buscar nossos pokés no atendimento médico, que ficava no térreo. 

Assim que conseguimos pegar os pokémons, saímos rumo ao sul da cidade. Y queria 

tomar um café da manhã de qualidade, então eu me ofereci para pagar tudo... Logo 

achamos uma praça de alimentação e era ali que iríamos comer... 

     Aquele lugar não era como o café onde a Y costumava trabalhar. Não. Era bem mais 

ao ar livre e bem maior. As mesas e as cadeiras estavam espalhadas pela calçada, 

enquanto que dentro da loja ficava o balcão e a cozinha,onde preparavam os lanches. 

     Como nossos pokémons já haviam sido alimentados pela Enfermeira do Centro 

Pokémon, só precisaríamos nos preocupar com nós mesmos, então não hesitei em pagar 

tudo. Eu ainda tinha todo o dinheiro que minha mãe me deu quando eu saí de casa para 

iniciar minha jornada e não seria muito difícil de arranjar mais e é claro que eu não ia 

poupar grana e ficar com fome, não é mesmo? Eu não sou desses. Sou daqueles que 

comem e repetem duas vezes. Coisa de pobre, mas me satisfaz muito. 

     Assim que nos sentamos, Y abriu sua bolsa e retirou um caderno. Ela começou a 

rabiscar uma bela roupa ao estilo Sylveon. Pela primeira vez, eu pude notar dons 

artísticos nela. Y era mesmo uma estilista e vivia da arte, ou melhor, de suas obras. 

Nisso, um garoto de aproximadamente dezenove anos deixa um menu em cima da mesa. 

Abri o "folheto" e comecei a analisar os preços, não que eu me importasse em pagar o 

mais caro. 

     Levantei-me e fui até o balcão, para pedir o meu prato. Y parecia estar tão 

concentrada em sua criação que nem deu muita bola pra comida. Ela me pediu um 

cappuccino e eu repassei o pedido para a garçonete. Eu queria comer algo mais 

refinado, que enchesse o meu estômago. Tava em dúvida, mas logo o meu pedido surgiu 

em minha cabeça, como uma ideia... 

     – Um Croissant acompanhado com um Petit Gateau de doce-de-leite, no capricho! E 

para beber, eu quero um refrigerante geladinho! Ah, e um cappuccino de chocolate pra 

minha amiga. 
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     – Tudo bem... Vai demorar uns quinze minutos, ok? 

     – Certo! 

  

     Sentei-me e continuei a observar a Y desenhando sua roupa. Ela rabiscava com 

cuidado os traços de um mulher e logo após, ela desenhava uma roupa por cima daquele 

corpo. O primeiro look que ela fez foi uma rouba baseada na Sylveon com uma gravata 

borboleta feminina e um echarpe cor-de-rosa. Era algo tão... tão... Mágico. Ela mal 

riscava na folha e um lindo desenho formava. Quando eu tentava fazer algo assim, só 

saiam palitinhos,mas com Y era diferente. Ela tinha o dom, coisa que nem todos tem. 

     – X, o que você acha? 

     – Está perfeito, Y! Você é uma artista! 

     – Obrigado! Pediu o meu café? 

     – Pedi. 

     – Valeu, X. Sabe... Onde vamos treinar hoje? Estou louca pra ver o tal Mienfoo. 

     – Se você quiser, podemos visitar a plantação de trigo, que fica há alguns 

quilômetros daqui. Podemos pegar o bondinho e irmos pra lá. Dizem que algumas 

marcas estranhas  com o formato de alguns desenhos como uma caveira, um Woobat, 

uma abóbora, apareceram na plantação. Talvez eu seja interessante pra minha carreira 

como detetive! 

     – Você quer treinar ou resolver casos alienígenas em que a polícia ou até mesmo o 

exército deveria estar cuidando? 

     – Os dois. Aliás, você está com medo? 

     – Claro que não. Os Elgyem's são inofensivos, X. Além do mais, eu tenho o 

Fennekin pra me defender! 

     – Elgyem? Ah, eu acho que já ouvi falar. Elgyem e sua evolução, Beheeyem, são 

pokémons alienígenas que apareceram no deserto há algum tempo... Talvez eles estejam 

queimando a plantação... 

     – Que seja. Vamos pra lá assim que acabarmos por aqui. 

     – Tudo bem, então! Próxima parada: Wheat Ville! 

     Horas mais tarde, saímos do café e fomos para a Vila do Trigo, uma grande 

plantação próxima a cidade. Na verdade, era uma vila onde todos os habitantes eram 

responsáveis pela grande safra. Como o combinado, pegamos um bondinho que cortava 

a cidade e fomos até o local desejado. A cena era linda. Uma grande plantação amarela 
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como um tapete "natural" que cobria o chão. O sol batia em todo aquele trigo e refletia a 

luz pra cima, como se fosse neve. Era verdadeiramente lindo e inspirador. Se eu fosse 

um desenhista como a Y, eu já estaria desenhando a uma hora dessas... 

  

     – Ah, isso aqui é lindo! X, como foi que você descobriu isso aqui? 

     – E estava assistindo o jornal quando a apresentadora falou desses estranhos 

acontecimentos. Aí eu olhei num mapa e vi que estávamos pertinho daqui... 

     – Ah, o Fennekin precisa ver isso. Saia, Fennekin! 

     A pokébola foi lançada ao alto e dela sai um brilho azul que vai descendo até o chão, 

onde se expande e se desfaz em brilhosinhos menores, revelando a forma do pokémon-

raposa, Fennekin. 

     – Fen! 

     – Olha, Fennekin! Que lugar lindo! 

     – Fen, fen! – Fennekin começa a correr pela estrada de chão, indo em direção a um 

grande celeiro, perto dali. 

     – Ei, Fennekin! Não haja como um filhote! Volte aqui! 

     – Calma, Y! O Fennekin só quer se divertir! Deixa ele! 

     – Da última vez em que fiquei longe do Fennekin, ele desapareceu por horas! Não 

posso deixar que isso aconteça de novo! 

     Era verdade. Da última vez, Fennekin fugiu de dois ladrões e foi chamar a polícia, na 

outra cidade. Ele atravessou uma rota inteira e ainda conseguiu chamar ajuda, mas pelo 

menos, ele fez a coisa certa... 

     – Vamos falar com o fazendeiro-chefe! Ele pode nos explicar um pouco mais sobre 

essas "marcas" na plantação... Dizem que elas começam a aparecer durante a noite, mas 

não vamos ficar aqui para vivenciar isso! 

      – "Aliás, você está com medo?" 

      – Sim, eu estou. E sou homem o suficiente para admitir isso! 

      – Ai, que machista! Seu bobo! 

      – Vamos! O Fennekin está na direção correta! 

      – Ele deve ter sentido o cheiro do inimigo! S-será que são os Elgyem's? Os 

Beheeyem's? 
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      – Estes pokémons não são tão comuns em Parisia, Y. Talvez tenhamos um inimigo 

mais conhecido, um oponente que a gente já conheça. Eu duvido que sejam mesmo 

alienígenas. 

      – Ei, Fennekin! Espera a gente! Eu não posso correr de salto alto! 

      – Fen, fen! 

      – Ei! Crianças? O que estão fazendo em minha propriedade? 

      – Quem é você? 

      – Eu sou o fazendeiro-chefe, Edmond. Em que posso ajudá-los? – Edmond era um 

velho com sotaque caipira. Ele Usava um chapéu de palha, um macacão jeans e botas  

de couro. Seu cabelo era um loiro invejável e seus olhos eram azuis como o céu. 

      – Ah, senhor Edmond! Estávamos a sua procura! O senhor poderia nos dizer algo a 

respeito das marcas que estão aparecendo na plantação? É que eu quero ser um detetive 

e para eu ficar conhecido, eu preciso resolver muitos casos! 

     – Lamento, mas eu não posso falar nada! Não é da conta de vocês! 

     – Eita, ml-educado! – Mesmo sendo uma gracinha, a Y não tinha papas na língua 

(até hoje). Isso só desagradou mais o caipira,que mandou a gente sumir dali. 

     – Deem o fora da minha propriedade! O que acontece ou não nessa plantação é 

assunto meu! 

      – Mas senhor, só queremos algumas informações! 

      – Não interessa! A polícia já está resolvendo tudo! Não vou deixar que vândalos 

entrem em minha fazenda e detonem a minha plantação! 

       – Mas nós... 

       – Nada de "mais", senhorita! Eu sei quem vocês são! São daqueles pirralhos 

skatistas que vieram esses dias aqui e destruíram o meu silo com aqueles pokémons 

malditos! 

       – Skatistas? 

       – É! Aquele bando de "aborrescentes" com cabelo encarnado e jaqueta de couro, 

cheios de tatuagem e fumando cigarro! – Com certeza não eram o Matthew e o Zack. 

Eram adolescentes rebeldes e de mal com a vida. 

        – E por acaso a gente se parece com eles? 

        – Sim! Principalmente você, o garoto! Agora deem o fora daqui! 

        – Mas... 
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        – Agora!! 

      Resolvemos sair dali e voltar mais tarde. Aquele velho era um hipócrita. Ele não 

podia nos recepcionar daquele jeito, especialmente porque poderíamos resolver o caso 

das "manchas" na plantação, que já estava aparecendo até na TV. Resolvi ficar 

treinando com o Mienfoo, o Fennekin e o Froakie a tarde toda em frente a fazenda, 

próximo à cidade, até que a noite caiu, aproximadamente umas sete horas e meia depois 

que fomos expulsos daquelas terras. Esperamos muito, muito tempo, mas sabíamos que 

não podíamos invadir a propriedade do senhor Edmond... Não podíamos invadir se ele 

ficasse sabendo, mas se ele não ficasse, podíamos fazer uma visitinha e à noite isso seria 

perfeito... 

      Assim que a noite caiu, compramos alguns equipamentos em uma loja nos distritos 

da cidade. Pegamos um kit completo com cordas, lanternas, chapéus de operários, com 

faróis  iluminadores e luvas. Depois disso, eu já não tinha muito dinheiro, mas sabia que 

conseguiria recuperar tudo em apenas um dia e ainda podia contar com a Y, que ganhou 

tanto dinheiro com suas roupas que chegou a ficar rica. 

      Nove horas da noite. Jantamos alguns biscoitos que eu tinha de reserva em minha 

bolsa, acompanhados com sanduíches ricos em presunto e alface e comemos alguns 

Petit Gateausque sobraram como sobremesa. Nove e meia. Adentramos na propriedade 

do senhor Edmond, escondidos no meio do milho. Era arriscado atravessarmos a estrada 

de chão, embora soubéssemos que gente da roça dorme cedo. 

      – X, o que estamos fazendo é certo? 

      – Não, mas podemos ajudar muitas pessoas resolvendo este caso! Agora deixa de 

papo furado e vamos! 

      – Minha pele vai ficar toda irritada com esse trigo... Ainda bem que eu trouxe uma 

pomada dermatologicamente correta. 

      – Psiu! Fica quieta! Estou vendo alguns movimentos perto do celeiro. Ah, lá está. 

É... Uma garotinha? E está se aproximando do silo. O que será que ela quer? 

      – Vamos lá ver! 

      Nos arrastamos pelo trigo durante uns cinco minutos até que conseguimos chegar 

perto da sede da fazenda, onde ficava o silo e também o celeiro, obviamente. Wheat 

Ville era e é a maior produtora de pão de croissant do mundo. Não podíamos ficar 

parados e ver a plantação  ser arruinada. Tínhamos que fazer algo e a primeira a coisa a 

se fazer era investigar aquela menina estranha que passou por ali... 

     – A-alguém aí? – Falei baixinho para que o senhor Edmond não acordasse. 

Estávamos bem próximos da janela do quarto dele, então sabíamos que ele podia ouvir 

tudo. Nada nem ninguém me respondeu, maseu podia ouvir um barulho metálico, como 
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latas sendo reviradas por ali. Pude ver uma espécie de porão, com uma portinha de 

madeira fina, dentro do celeiro, ao lado do silo. 

     – X... 

     – Psiu! Não podemos acordar o caipira! 

     – Mas, X... 

     – Y, eu já... – De repente eu congelei. Nossos pés estavam cobertos por uma névoa 

misteriosa. Uma fumaça que brotava no chão e ficava mais intensa e mais alta a cada 

segundo. Com certeza aquilo era um poltergeist, um fenômeno sobrenatural que a 

ciência não consegue explicar. Tentei ficar calmo. Se eu ficasse calmo, a Y também não 

se preocuparia e aí não nos incomodaríamos com a presença do senhor Edmond. 

      – Mysterieuse! Está ficando tarde então é bem provável que o frio daqui crie esta 

névoa! Seria uma cerração? Um neblina louca, talvez? 

      – Acho melhor darmos o fora daqui, X! 

      – Calma, não precisamos nos preocupar! Vamos seguindo em frente e-- 

      A frase ficou no ar. Pudemos ver chamas azuis sendo lançadas contra a plantação e 

uma garotinha misteriosa com um vestido branco, flutuando sobre o trigo. 

      – Isso... Não é um evento alienígena! É um evento sobrenatural! X, vamos sair 

daqui agora! 

       – Não! Calma! Tem que ter uma explicação lógica pra tudo isso! 

       – Vamos, X! Antes que ela nos veja! Vamos! Vamos! 

       – Calma, Y! Se você quer ir, vai sozinha! Eu não vou sair daqui antes que tudo seja 

resolvido. 

       – Ei! O que estão fazendo aqui? Eu já não disse para saírem daqui? 

       Com certeza essa era a visão do Inferno. Vimos o senhor Edmond com uma regata 

branca, ceroula e meia, calçando chinelos de borracha. Sem o seu chapéu de palha, dava 

pra notar que ele estava quase que careca. Só tinha cabelos dos lados da cabeça. E 

aquele narigão era pior do que o de uma Bruxa. Se eu não tivesse intrigado com aquele 

estranha menina sobrevoando a plantação e queimando tudo, eu com certeza teria 

morrido do coração. 

      – Senhor Edmond! Está vendo aquilo? 

      – Essa não! Ela voltou! – O senhor Edmond arregalou os olhos e abriu a boca, com 

uma cara assutada. 

      – Ela? Q-quem? – Y já estava quase chorando, agarrada no meu braço. 
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      – Kirlia. – Ao pronunciar aquela palavra, tudo pareceu claro para mim. Kirlia é um 

pokémon humanoide, semelhante à uma menina praticando Ballet. 

      – Kirlia? Mas então... é um pokémon que está causando tudo isso! 

      – Sim... Eu... Eu sempre soube que Kirlia morava em minhas terras, desde que eu 

comprei isto aqui, mas nunca pensei que era ela quem estava destruindo minhas 

plantação. 

      – Precisamos descobrir o porque. Ah, e senhor Edmond... Desculpe-nos por 

entrarmos no seu "pátio"! Agora o senhor sabe que não fomos nós que destruíamos a 

sua plantação. 

      – Eu é que tenho que me desculpar! Me desculpem por minha estupidez. Isso não 

vai se repetir! 

       – E agora? Como vamos parar a Kirlia? Aquele movimento que ela está usando é o 

"Will-O-Wisp", certo? 

       – Eu tenho uma ideia! Embora Kirlia seja um tipo Psíquico, o Will-O-Wisp é tipo 

fogo. Usa o Froakie para apagar as chamas que ela está produzindo! 

     – Você tem razão! Vai Froakie! 

     Assim que Froakie sai da Pokébola, eu posso reparar que não posso reparar ele. A 

névoa mística que Kirlia havia levantado para encobertar a sua "chacina de trigo" já 

ultrapassava as minhas pernas,sendo impossível eu enxergar o meu próprio pokémon. 

      – Froakie! Use o Tackle para correr! Vá para em direção àquelas bolas de fogo e use 

o Water Gun para apagá-las! 

      – Froa! 

      Froakie se foi como um raio, cortando a névoa e penetrando plantação a dentro. 

Pouco depois ouvimos o barulho de água e pudemos ver as bolhas de fogo se apagando. 

O meu plano deu certo... 

      – Kir! 

      – Lá está a Kirlia! 

      Kirlia desceu dos céus pela primeira vez e assim, pudemos identificar sua forma por 

completo. Se estivéssemos um metro mais pra frente conseguiríamos notar o seu cabelo 

e pernas verdes, que a diferenciam de uma garotinha comum. 

      – Vai, Froakie! Use o Water Gun na Kirlia! 

      – Kir! 
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      Kirlia posiciona seus braços na frente de sua barriga, disparando uma onda psíquica 

que acerta o jato de água cuspido por Froakie e passa a controlar o movimento do 

líquido, fazendo o golpe voltar contra Froakie. 

      – Isso foi um "Psychic"! 

      – Froakie, corra de volta pra cá! 

      – Froa! 

      – Kir! Lia! 

      Kirlia começa a "volitar" atrás de Froakie, ou seja, o seu espírito é lançado na forma 

astral contra Froakie. A alma de Kirlia sai de seu corpo e vai flutuando, levitando atrás 

do inicial de água. Era como se o seu espírito estivesse saindo de seu corpo enquanto ela 

dormia. 

      – Kirlia é um ser místico! Não deixe que ela pegue o Froakie! 

      O senhor Edmond tentou nos alertar, mas já era tarde demais, Kirlia atingiu Froakie 

e com isso, ela conseguiu acessar os laços que eu e meu pokémon tínhamos um pelo 

outro, acessando minha mente ao mesmo tempo em que sua forma astral encostou nas 

costas de Froakie. 

     De repente, pude me ver em outra dimensão. Um lugar onde tudo tinha tom de cinza. 

Era preto e branco. Acho que aquilo era a minha mente, minhas lembranças, porque 

pude reconhecer minha casa, que ficava há quilômetros de distância dali. Mas ela estava 

muito diferente. Ainda era praticamente toda de madeira e só tinha um andar. O chão 

estava completamente branco e fofinho. Era neve. 

     Entrei em minha casa e logo fechei a porta. Pude ver uma criança chorando e minha  

mãe correndo feito uma louca para me acalmar. Eu devia ter uns cinco ou seis anos. 

Minhas pernas e braços eram curtinhos e eu ainda usava aquelas roupinhas ridículas que 

os pais escolhem para seus filhos. Mas parecia que eles não me viam. Minha mãe e eu 

(criança) não enxergavam eu (adolescente). Eu estava como um intruso na cena, mas 

não podia ser percebido por ninguém. Era muito, muito atordoante. Acreditem. 

     O telefone residencial (naquela época era difícil as pessoas terem celulares) começa 

a tocar e minha atende. Depois de alguns segundos com ele no ouvido, ela o deixa cair 

com tudo no chão e começa a chorar. Vi minha "forma-criança" correr e abraçar minha 

mãe, perguntando desesperada para saber o que era. Quando ela abre a boca e tenta 

falar, mas não sai. Ela me aperta e muitas lágrimas escorrem de seu rosto. Ela então cria 

coragem e consegue me dizer... 

     – O vovô... foi pro céu... 
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     Aquele foi o dia mais triste da minha vida e a infeliz da Kirlia tinha que me lembrar 

duma desgraça dessas. Agora ia demorar um tempão até eu "me recuperar" de novo. Eu 

já tinha me esquecido, mas as lembranças vieram à tona mias uma vez. 

 

... 

 

     – O-o que está acontecendo com eles? 

     – Estão se lembrando do passado! Todos os acontecimentos que lhes marcaram estão 

sendo relembrados! Kirlia está vasculhando a mente deles com uma variação do 

movimento "Dream Eater"! Temos que parar a Kirlia antes que eles surtem! 

     –  Mas como? 

     – Você está vendo aquela luz azul ofuscante que sai do corpo da Kirlia? É o espírito 

dela invadindo o corpo dos dois. Temos que derrotar a própria Kirlia para que o espírito 

dela se afaste deles e retorne para o seu corpo, mas se atacarmos a luz que representa o 

espírito dela, os dois podem sentir isso na pele. 

     – Ou seja... Temos que atacar o corpo da Kirlia pra fazer ela retornar? 

     – Exatamente! 

     – Acho que o Fennekin dá um jeito... Vai-- 

     – Não! Eu cuido disto! Vai, Snorlax! 

     O Senhor Edmond lança a pokébola para o outro lado da janela, acordando um 

monstro gigante, um urso faminto e sonolento. 

     – S-snorlax? Não é uma boa hora para olhar na pokédex... 

     – Vai, Snorlax! Ataque a Kirlia com o seu Ice Punch! 

     Snorlax cerra seus punhos e começa a soprar um vento gelado, formando uma fina 

crosta glacial sobre eles. Em seguida, o gigante se levanta e avança até Kirlia, 

desferindo dois socos muito potentes. 

     – Não funcionou! A energia psíquica continua fluindo de Kirlia! 

     – Isso significa que temos que atacar mais e mais! Snorlax, use Crunch! 

     Snorlax avança e dá uma mordida no braço de Kirlia, fazendo a "transfusão mental" 

parar e o espírito do pokémon psíquico voltar para o seu corpo. 

     – Kir... @-@! 
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     Kirlia desmaia, caindo desacordada no chão. 

     – Acabou? 

     – Sim. 

     – E agora? 

     – Temos que ligar para a polícia. 

     – Eu só não entendo uma coisa... 

     – Uma? Quer dizer... O que? 

     – Porque a Kirlia estava queimando a plantação? Não faz sentido! 

     – Eu... Acho que sei... Ultimamente nós andamos "explorando" uma parte da nossa 

propriedade que ainda era puramente selvagem. Derrubamos todas as árvores. 

Pretendíamos criar um estábulo. Acho que nós destruímos a casa da Kirlia... 

     – Ah, não... E porque o senhor não a captura e passa a cuidar dela como o seu 

próprio pokémon? 

     – Sabe, você tem razão... E é isso o que eu vou fazer! Vai, Pokébola! 

     O velho atira uma pokébola pela janela, acertando a cabeça de Kirlia, com isso, o 

pokémon é capturado, estando totalmente à mercê da pokébola, sem ter como se 

defender. 

     – Acredite, Kirlia... Vai ser melhor pra nós dois! 

     – Y? 

     – X! Ah, que bom que você acordou! 

     – Onde eu estou? Cadê o Froakie? 

     – Calma, tudo acabou! Tudo acabou... 

 

     Naquela noite fomos convidados a dormir na casa do senhor Edmond. Curamos e 

despertamos a Kirlia e convencemos ela de que era melhor ela morar como proprietário, 

ao lado de seu Snorlax. Não chamamos a polícia. Não precisava. Entendemos que as 

marcas que apareciam nas plantações era uma manifestação de Kirlia e que as formas 

que a gente via, como um Woobat,ou uma abóbora e até mesmo uma caveira, era pura 

interpretação da nossa mente e também entendemos que Kirlia só fez aquilo porque 

perdeu o seu lar. Perdoei ela pela invasão de minha mente e tudo acabou bem. Fizemos 

as pazes e no outro dia partimos dali, rumo à Rota 2... 
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Ah, Galatan City, uma cidade repleta de natureza, onde o verde é muito mais verde... E 

é aqui que eu e a minha querida Y estamos, após enfrentarmos um dia inteiro de 

caminhada (apenas caminhada, não tivemos uma batalha sequer) pela Rota 2. 

Finalmente nós tínhamos chegados em nosso principal objetivo, e é aqui onde vou testar 

minhas capacidades em uma poderosa batalha de ginásio... 

06 – VS GLIGAR 

 

 

     A cidade estava florida. Vasinhos com flores e árvores bem coloridas podiam ser 

vistas ao redor de todas as casas, inclusive do Centro Pokémon. Era como se 

estivéssemos na primavera, embora ainda estivéssemos na passagem do outono para o 

inverno. Ao contrário da nossa primeira sensação ao entrarmos na cidade, o clima era 

frio, por isso, eu e Y nos agasalhamos até os dedos do pé, para não nos resfriarmos ou 

pegarmos alguma doença pior, como pneumonia ou algo do tipo... 

     Ao norte era possível ver uma grande torre com um formato "triangular", onde a base 

era bem grande e o topo era mais fino e mais delicado, como a torre de minha cidade-

natal. Aliás, várias cidades aqui em Parisia  possuem monumentos históricos como esse, 

então não é de se estranhar duas cidades tendo uma torre semelhante... 

     – X, tá muito frio. Por que a gente não vai no ginásio amanhã? Dá até mais tempo 

pra você treinar! 

     – Se tem uma coisa que minha mãe me ensinou, foi nunca desistir! 

     – Ah, meu Deus! Vamos morrer congelados! 

     – Escuta, se você está com tanto frio, por que não usa o Fennekin? 

     – É mesmo! X, você é um gênio! Vai, Fennekin! 

http://2.bp.blogspot.com/-iRuHEoMkEzM/UTuMSB4jkPI/AAAAAAAAwmY/ZYLtn4SGoPc/s1600/XY_Prerelease_Sylveon_attack_2.png
http://2.bp.blogspot.com/-iRuHEoMkEzM/UTuMSB4jkPI/AAAAAAAAwmY/ZYLtn4SGoPc/s1600/XY_Prerelease_Sylveon_attack_2.png


 

 52 

     – Eu preciso olhar na pokédex pra não acabar torrada como o Ember... assim como 

você XD 

     – Ah, é verdade! Nós temos pokédexes! Eu ainda não usei a minha, mas eu acho que 

ela já armazenou os dados do Froakie e do Mienfoo porque eu capturei eles, não é 

mesmo? 

      – É, é por aí! Bom, deixa eu ver... 

    Y pega a pokédex e aponta o scaner pro Fennekin, que automaticamente é 

reconhecido pelo aparelho eletrônico. Então, uma voz humana, "gravada" começa a 

falar... 

      – Fennekin, um pokémon raposa de fogo. De suas orelhas saem enormes bolas de 

pelo vermelho que dificultam um pouco a sua audição. 

     – Só isso? 

     – Que mixuruca! 

     – Ei, X! Dá uma olhada na nossa frente! É o Centro Pokémon! Vamos, vamos! 

     – Fen, fen! 

  

     Muitas pessoas que passavam na rua viam esta grande loja com um "portal" na 

entrada e ficavam fascinadas. A porta se abria e fechava sozinha com um sensor de 

movimentos, o que era super, supermágico! Comigo não foi diferente. Eu e a Y ficamos 

loucos pela tecnologia do lugar, mas tínhamos que ir pro ginásio, que era o mais 

importante no momento. Algumas pessoas estavam dentro da loja com uma cara 

estranha, mas eu não dei bola, segui em frente, mas a Y... 

     – Ei, não vão me deixar aqui no frio, vão? – Quando percebi ela já tinha entrado na 

loja e me deixado ali, no frio. 

     – Aaaaaaaah! 

     – Essa não! Y? 

     O grito estava abafado, mas a voz com certeza era dela. Ela podia estar correndo 

perigo. Seria uma assalto? Como tinha outras pessoas lá dentro, era possível que 

estivessem roubando o Centro Pokémon... 

     – Lá vou eu! 

     Corri em direção a porta e ela se abriu facilmente. Entrei no prédio e minha visão 

não podia ser pior: tudo estava destruído e um incêndio já estava se formando, cobrindo 

prateleiras e prateleiras de poções e outros itens importantíssimos na vida de um 
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treinador.  O Pokémart foi por água abaixo em questão de segundos. Não achei a Y em 

lugar nenhum, foi quando vi um pedaço de madeira por cima dela, que estava 

desmaiada no chão ao lado de Fennekin, que continuava acordado, mas não tinha muitas 

condições de se mexer... 

     – Ah, meu Deus! O que aconteceu por aqui? 

     – Fen, fen... 

     Fennekin aponta suas patinhas pra trás de mim. Era o que eu temia. Uma cilada. 

Uma armadilha. O Inimigo estava esperando para buscar o seu lanchinho que era nada 

mais nada menos do que eu... 

     – Gli... 

     – Droga... É a sua vez... Froakie! 

     Froakie sai irradiante de dentro da pokébola. Quando ele vê o fogo se alastrando 

pelas paredes, ele logo vai apagar as chamas com seu Water Gun, espirrando um jato de 

água nos tijolos, sem saber que o inimigo estava ali... 

     Alguns minutos se passam e nada do inimigo se manifestar. Mas eu sabia que ele 

tinha estado ali. Não sei como ele fez isso, mas que ele estava ali ele estava. Eu cheguei 

a ouvir sua voz cadavérica gemendo, ou melhor, chiando como um rádio velho atrás de 

mim... Fennekin também havia me alertado da desgraça. Era óbvio que tinha alguém ali, 

mas quem e porque faria uma coisa dessas? 

     – Y, você está bem? 

     – Hã? o que que aconteceu? Onde está o unicórnio? 

     Estava delirando. Unicórnios não existem. 

     – Y, sou eu, o X! 

     – "Ekss"? Ah, sim... Lembrei. Cadê o Fennekin? 

     – Ele e o Froakie estão em tratamento com a Enfermeira do Centro. Ela acabou de 

chegar. Por sorte e com um trabalho em equipe, conseguimos remover a tábua que caiu 

em cima de você. 

     – Tábua? Argh... Tá tudo muito confuso... 

     Isso me leva a duas teorias diferentes: ou ela bateu com a cabeça no chão quando a 

tábua a empurrou ou a tábua bateu na cabeça dela e ela desmaiou na hora. 

     – Calma, Y... Vou para o meu desafio de ginásio. Vamos investigar qual a situação, 

tá legal? Mas antes, você precisa de repouso. Você bateu muito forte com a cabeça e 

precisa de cuidados médicos... 
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      – Ai... Isso dói... 

      – Adeus, Y. Eu volto. 

      Deixei a Y e fui para o Ginásio. Enquanto eu caminhava em direção ao Ginásio, que 

ficava na mesma rua, mas um pouco mais acima, meu coração doía. Eu vi a Y com 

muita dor e não fui capaz de ficar do lado dela para ajudá-la. Droga. Desisti do desafio e 

voltei para o Centro Pokémon... 

      – Ah, que bom que você voltou! A menina foi levada para a enfermaria (para 

humanos, é claro). Ela quer ver você. Não para de gritar o seu nome. 

      – Y... Eu... Onde ela está, enfermeira? 

      – Pegue o elevador e vá até o terceiro andar. Assim que você sair, é a primeira porta, 

à direita. 

      – Tudo bem. 

      Cá entre nos, eu tinha um pânico de elevador, mas fazia questão de subir nele se era 

pra ajudar a Y. A minha Y. Alguns segundos e eu já tava no terceiro andar. Vi a porta à 

minha direita e abri ela com tudo. Pude ver a Y deitada na cama, inconsciente de novo. 

A pancada na cabeça não deve ter sido muito fraca. 

       – Y? Fala comigo. 

       – "X"... 

       Achei que estava ouvindo ela, mas parei para pensar. Aquilo parecia ser fruto da 

minha imaginação, não algo que meus ouvidos tinham "captado". 

      – Y... Por favor, fala comigo. Me desculpa. Me desculpa, eu não podia ter te 

deixado aqui! Por favor, me perdoa... Me perdoa. 

      Meu coração apertou com o sentimento de culpa e meus olhos se encheram de água. 

As lágrimas eram inevitáveis. Elas escorriam pelo meu rosto a todo o minuto e eu sabia 

que o responsável pro aquilo tudo era eu. Eu queria ir para o Ginásio e não acompanhei 

a Y quando ela entrou no Centro Pokémon. Eu deixei ela para ir ao ginásio e agora ela 

tava inconsciente de novo... 

     – Amour... Acorde! Fala comigo! 

     Ouvi alguém bater a porta. Fui abrir e vi um homem alto, cabelos morenos, óculos de 

grau, roupa (incluindo tênis) branca. Era o médico. Ele precisava examinar a Y pra ver 

se não era nada grave. 

      – Doutor... Ela desmaiou de novo! Estava acordada e de repente adormeceu mais 

uma vez! 
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     – Ela deve ter batido com a cabeça. Rápido, afrouxe as roupas dela. Ela precisa de 

um pouco de ar! 

     Não pensei sacanagem. Era a vida da Y que estava em risco e eu precisava salvá-la. 

Abri a camisa dela e tirei todos aqueles agasalhos. Desenrolei o cachecol de seu pescoço 

e retirei seus sapatos. Enquanto isso, o doutor abriu a janela e preparou uma água com 

açúcar para ela. 

     – Vamos, pegue ela de um lado que eu pego ela de outro! Coloque ela no chão. 

     – T-tudo bem! 

     Deitamos ela no chão e colocamos as pernas dela para cima. O Doutor explicou que 

geralmente quando uma pessoa desmaia é porque o cérebro dela não recebeu muito 

oxigênio,  e que deste modo o sangue poderia circular melhor para o cérebro. 

     – X... O Gligar... 

     – Doutor... Ela falou comigo... 

     – Não. Você está enganado! Não tem como ela falar com você. Ainda está 

inconsciente. Estes são apenas os primeiros socorros! Precisamos levá-la para um 

hospital e depressa. 

     – Mas... Ela falou comigo! 

     – Acalme-se, garoto! Você está muito assutado com isso tudo! Ela está inconsciente! 

     – X? Cuidado com o Gligar! 

     – De novo! O senhor não ouviu? 

     – Vem! Senta nessa cadeira! Você está em estado de choque! 

     – Eu tô bem! É sério! Mas eu ouvi ela falar comigo! Ela está falando comigo! Ei! 

Espera aí... Gligar? Doutor, o senhor sabe o que é "Gligar"? 

     – Gligar? É um pokémon-morcego. Ele possui um espinho muito poderoso na ponta 

de sua cauda e por isso dizem que ele é um morcego e um escorpião ao mesmo tempo. 

Por que esta pergunta logo agora? 

     – Gli-gar... Acho que já ouvi isso em algum lugar... Eu preciso me lembrar... 

– Gli...– Droga... É a sua vez... Froakie! 

     De repente eu lembrei que ouvi uma voz quando eu encontrei a Y... Era algo tipo 

"Gli". Era o Gligar! Tinha que ser ele e a Y tava tentando me alertar... Como? Eu não 

sei... 

     – Ela está acordando! – Finalmente. A melhor notícia do dia inteiro. 
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     – X? Cadê você? Eu preciso de você... 

     – Meu anjo, beba esta água com açúcar. Calma. Tudo vai ficar bem. 

     Ela toma toda a água e começa a se sentir mal. 

     – Rápido, X! Vamos levá-la para um hospital de verdade! Vamos! 

     O doutor pega ela em seus braços e descemos pelo elevador. Ao chegarmos no 

Centro Pokémon podemos ver uma Ambulância já nos esperando. 

     – X... Fique aqui!Eu vou com ela! 

     – Mas você é um médico! Não conta! 

     – Conta sim! Eu não trabalho no hospital da cidade! Fique aqui e cuida da 

enfermeira! Ela também está muito abalada com a situação! 

     – Tudo bem, mas me prometa que vai cuidar bem dela! 

     – Claro! Eu farei o possível e o impossível! 

     – Adeus, Y... 

     – X... Não se vá... 

     A Y tava me chamando, mas eu não podia ir com ela. Eu teria que ir a pé até o 

hospital que ficava há uns 5 quilômetros dali. Eu não tinha escolha. Eu teria que 

encontrar o Gligar maldito e acabar com ele de uma vez. Era o mínimo e também o 

máximo que eu podia fazer para a Y naquele momento. 

    – Enfermeira, a senhora nunca ouviu sobre um Gligar que morava aqui na cidade? 

    – Hmm... Tem uma história de um Gligar que ficou meio que maluco por que foi 

abandonado pelo treinador! Dizem que ele passou a destruir tudo para encobrir seus 

roubos de comida nos lugares, mas com isso, ele acabou ficando menos discreto do que 

pretendia. Sabe, isso é recente! Esta história saiu no jornal da cidade semana passada! 

     – Ah, é? Pois eu acho que este Gligar foi o responsável por toda essa destruição! 

     – Mas como? Eu deixei o Centro por cinco minutos pra comprar um pouco de 

curativos na farmácia do outro lado da rua! Como ele fez isso? 

     – Em primeiro lugar, a porta de Centro Pokémon se abre sozinha quando a gente 

passa na frente dela. A senhora deve ter esquecido de desligar o mecanismo quando 

saiu! 

     – Mas eu desliguei e inclusive tranquei a porta! 

     – Oh, oh... 
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     – Como assim "oh, oh"? 

     – Isso quer dizer que o Gligar destruiu o mecanismo, fazendo com que a porta se 

abrisse, mas o mais provável é que ele já estivesse aqui dentro quando tudo aconteceu! 

Ele destruiu os aparelhos que fazem a porta abrir e fechar por dentro, incluindo tudo o 

que esta nesta sala! 

     – Quer dizer que o Gligar ainda pode estar aqui dentro? 

     – Há uma grande probabilidade de ele ter saído, mas quem sabe ele ainda não está 

por aqui, não é mesmo? Bem, não o vimos até então. Ele ainda não apareceu, o que 

poderia indicar a possibilidade de ele ter saído, mas ainda nos leva a possibilidade de ele 

ter se escondido! Eu mesmo ouvi a voz dele quando eu encontrei a Y... 

     – Você o ouviu? 

     – Sim! E depois disso a Y... Se comunicou comigo... Ela disse que era pra eu ter 

cuidado com esse mesmo pokémon em questão! O que você acha? 

     – Vamos fechar o prédio! Dessa vez esse bandido não pode escapar! 

     – Tem mais alguém em tratamento aqui dentro? 

     – Tem. 

     – Quem? 

     – Além de seus pokémons temos um Audino e um Eevee, mas eles já estão quase 

curados! 

     – Tire eles daqui! A luta vai ser grande... 

 

... 

 

     Alguns minutos se passaram e só estava eu no Centro Pokémon. Era possível ver  

muitas coisas intactas, embora outras estivessem destruídas e/ou espalhadas pelo chão. 

Não tinha mais ninguém ali. Nem Enfermeira, nem os vendedores do Pokémart, nem os 

hóspedes e nem as demais pessoas... Apenas eu e Froakie, esperando pela volta de 

Gligar... 

     – Certo... O Centro Pokémon tá vazio... Só você e eu... Agora apareça... 

     – Froa! 

     – Gli! 
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     Fazia horas que eu procurava pelo maldito Gligar. Todos foram retirados do Centro 

Pokémon em segurança e agora era só eu e ele. Felizmente ele apareceu... 

  

     – Gli! Gligar! 

     – Ah, então você é assim, não é? Diga-me, porque destruiu isso tudo? 

     – Gli! 

     – Eu não estou entendendo! Vamos, Gligar... Por que você fez isso com o Centro 

Pokémon? Por que você fez aquilo com a Y? 

     – Gli! 

     – Froakie, ele vai atacar! Pule, agora! 

     – Froa! 

     Gligar a começa a planar pra baixo, em direção a X e Froakie dá um salto, 

encontrando o pokémon-voador com uma grande investida, que acaba empurrando os 

dois para o chão... 

     – Gli... 

     – Argh! G-Gligar... As suas costas... 

     As costas de Gligar estavam sangrando e muito. Havia cacos de vidro fincados no 

lugar onde fica a sua coluna e em suas asas. Agora eu entendi o porque de toda aquela 

confusão. Alguns pokémons ficam violentos quando estão sentindo dor e Gligar não era 

diferente. Entretanto, ele não podia sair destruindo as coisas e não era tão fácil que ele 

deveria parar pra eu poder ajudá-lo. Eu teria que derrotá-lo em uma batalha pokémon, 

capturá-lo para enfim levá-lo aos cuidados da Enfermeira... 

     – Você vai ou por bem ou por mal! Vai, Froakie! Use o Water Gun! 

     – Froa! 

     Froakie cuspe uma rajada de água na cara de Gligar, que leva bastante danos, sendo 

parte tipo solo. 

     – Gli! Glar! 

     Gligar rapidamente se levanta e começa a voar, pegando onda em uma corrente de 

vento  que batia em suas costas e o empurrava pra frente... Logo ele dá uma cambalhota 

no ar e dispara lâminas afiadíssimas com o formato de estrelas... 

     – Evasiva, Froakie! 
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     Froakie tenta pular para se esquivar, mas as estrelas o atingem e o empurram contra 

uma prateleira de "poké-dolls", atrás dele. 

     – Droga! Levante-se, Froakie! 

     – Froa...Kie... 

     – Gli! Gar! 

     Gligar avança apontando o espinho de sua cauda para Froakie. Ele desce 

rapidamente e atinge Froakie, cravando seu espinho e injetando veneno na corrente 

sanguínea do Froakie, que fica envenenado e agora passa a perder um pouco de energia 

a cada vez que atacar... 

     – Vamos, Froakie! Não é hora de ficar parado! Use Water Gun! 

     – Froakie se levanta e jorra um esguicho de água contra Gligar, que é atingido e 

acaba caindo em cima do balcão da enfermeira, derrubando muitos papéis, alguns outros 

objetos e inclusive o monitor de um dos computadores... 

     – Ih, droga! 

     – Froa! 

     Froakie cuspe mais uma rajada de água, acertando Gligar que escorrega pelo balcão 

e bate na porta de vidro, trincando-a. 

     – Agora Froakie! Use o Tackle e acabe com isso! 

     – Froakie avança com uma poderosa cabeçada, mas Gligar se levanta e cruz os 

braços a sua frente, formando uma "lâmina" de energia, que é lançada em questão de 

segundos no formato de bolhas cortantes... 

     – Froakie, não! 

     O golpe avança e atinge o corpo de Froakie, empurrando-o contra uma porta (de 

madeira), do outro lado do estabelecimento. 

     – Isso deve ter sido um Hidden Power e do tipo Grass... Temos que ter mais cuidado! 

Este Gligar é muito, muito poderoso! 

     – Froa... 

     – Certo, Froakie, use o Water Gun mais uma vez! 

     – Froa! Kie! 

     Froakie dispara um spray de água que atinge Gligar com tudo, fazendo-o despencar 

do "céu" e cair em cima da escada que levava para o segundo andar... 

     – Gli... @-@! 
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     – Froa... >.<! 

     Gligar se rende, enquanto isso, a energia de Froakie passa a ficar escassa, em níveis 

de risco por causa de todo aquele veneno que o Gligar havia injetado nele 

anteriormente... 

     – Bom, acho que já fiz o meu trabalho! Vai, Pokébola! 

     Lanço a pokébola e acerta Gligar com facilidade (eu treinei muito pra conseguir ficar 

com uma mira tão boa, viu?), capturando-o na hora... Enquanto isso, faço Froakie 

retornar para sua pokébola e vou correndo na rua, para avisar a Enfermeira... 

     – Enfermeira! Enfermeira! Precisamos de cuidados médicos! 

     – Nossa, você demorou, hein? 

     – É, o Gligar não queria aparecer, mas por sorte eu consegui achar ele e fazer um 

ataque fronta-- 

     – Aaaah, meu Centro! 

     A enfermeira passa por mim e vai ao Centro Pokémon, quando vê pela vidraça da 

porta, uma destruição ainda maior do que a anterior. 

     – E agora? Quem vai pagar por tudo isso? 

     – Não se preocupe! Eu mesmo pago, afinal, agora o Gligar é meu e se tornou a 

minharesponsabilidade! 

     – Você pegou o Gligar? 

     – Sim, e prometo cuidar dele direitinho, mas antes, nós precisamos de cuidados 

muito especiais! O Froakie está meio que... Envenenado e o Gligar está com as costas 

repletas de vidro quebrado... Por favor, cure eles, enfermeira! Eu preciso de minha 

batalha de ginásio ainda hoje! 

     – Vou analisar a situação... De repente só amanhã pra você batalhar. Acha que 

aguenta até lá? 

     – É, talvez... 

     – Tenho notícias boas... A sua amiga está melhor! A Batida não foi tão grave assim! 

Acho bom você ir vê-la no hospital... Se correr você chega antes do pôr-do-sol! 

     – Certo! Cuide bem dos meus pokémons! 

 

Entreguei as pokébolas para a Enfermeira e fui correndo para o Hospital, que ficava um 

tanto longe dali. Fui correndo. Devo ter emagrecido uns dois quilos, mas em 
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compensação consegui chegar lá rapidinho. Posei aquela noite ao lado da Y no hospital 

e no outro dia, pudemos sair de lá. Y, que tem muito mais grana do que eu me ajudou 

com os estragos do Centro Pokémon e tudo acabou como tinha que acabar: bem. Agora 

eu tinha que torcer para conseguir uma "vaga" no ginásio, mas como a Esperança é a 

última que morre, eu segui confiante no meu caminho como um treinador Pokémon, 

deixando todo o passado para trás!  

Com a melhora de Y, no dia seguinte, acordei cedo e me preparei para minha primeira 

batalha de ginásio. Peguei meus pokémons, já recuperados, no Centro Pokémon, passei 

no mercadinho e enchi minha bolsa de Potions e me fui para o ginásio, que ficava no 

final da quadra, bem ao norte da cidade... Essa era a minha primeira chance de mostrar 

minhas habilidades estratégicas... 

07 – VS HARIYAMA 

 

 

     E assim foi. Peguei minhas coisas, dei tchau para a Y, que ainda estava deitada e me 

fui para o ginásio. Peguei o primeiro ônibus que passou e cheguei ao "estádio" 

rapidinho... A entrada do lugar parecia um estádio de futebol. Com certeza cabiam 

muitas pessoas ali dentro. Era o local perfeito para uma apresentação de Contests ou 

mesmo uma grande batalha... 

     – Ah, finalmente! O ginásio de Galatan! 

     – Que surpresa ver você aqui! 

     Me assustei, mas logo reconheci aquela voz. Era Zack. 

     – Z? O que você faz por aqui? 

     – O que você faz por aqui! Não sabe que o ginásio fechou? 

     – C-como assim fechou? 

http://2.bp.blogspot.com/-B-rFjIKNC7o/UVytn7w2l4I/AAAAAAAAxBk/SA6SsiiHpuw/s1600/Vs_Hariyama.png
http://2.bp.blogspot.com/-B-rFjIKNC7o/UVytn7w2l4I/AAAAAAAAxBk/SA6SsiiHpuw/s1600/Vs_Hariyama.png
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     – O Ginásio foi fechado para reformas ainda ontem! Você não lê jornal? Não tem 

cultura? 

     – Desculpa se ontem eu tive que salvar a vida da garota que eu am-- Ah, deixa pra lá! 

Bom, acho que agora não tenho mais nada pra fazer... Terei que ir para outra cidade! 

     – Espere! Não quer batalhar contra mim? Meu Chespin está muito, muito mais forte 

agora! 

      – Tudo bem! Já adquiri mais dois pokémons! Acho que estou pronto para batalhar! 

      – Um 3x3 então? 

      – Você é quem sabe! 

      – Ok, então será o melhor de três! Quem vencer três pokémons primeiro vence a 

partida! Feito? 

      – Feito! 

      – Vamos para uma arena pokémon que tem logo ali! 

 

     Chegando à arena, pagamos uma pequena taxa de dois pokédollars para a moça que 

era dona do local e fomos batalhar... 

     – Bom, como somos dois treinadores, não teremos nenhum problema em 

substituirmos nossos pokémons.... As demais regras já foram definidas... Bom, que 

comece a batalha! 

     – Froakie, eu escolho você! Pra batalha! 

     – Froa! Kie! 

     – Froakie? Ah, mas então a minha primeira escolha será... Chespin! Vai! 

     – Ches! Chespin! 

     O Pokémon sai confiante da pokébola, com um ar de rivalidade... A julgar pela 

aparência, ele subiu de nível... e muito. 

     – Pode iniciar, X! 

     – Tudo bem! Froakie, use Water Gun pra baixo! 

     Froakie dispara um jato de água pra baixo, impulsionando seu corpo para cima, há 

uma altura em que Chespin, com certeza não poderia o atingir... 

     – Chespin, use Razor Leaf contra o Jato de Água! 
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     Chespin dá um salto e dispara uma rajada de folhas contra o jato de água, que 

desestabiliza, fazendo Froakie cair com tudo no chão... 

     – Pense bem, X... O Jato de água pode ser cortado ao meio... 

     – Grr... Froakie, Tackle! 

     – Mega Drain! 

     Froakie avança pra cima de Chespin, que lança uma rajada de energia verde em cima 

do pokémon adversário... 

     – Sugue! Agora! 

     – Ches, ches! 

     Chespin começa a drenar a energia vital de Froakie, causando-lhe sérios danos... 

     – Froa... 

     – Essa não! Froakie! 

     – Um golpe só e o Froakie foi por água abaixo! O Razor Leaf nem chegou a atingir 

ele e olha só no que deu... Um fracasso total! 

     – Não me provoca! Isso não tem graça... 

     – Você sabe o que é melhor para seu pokémon, não sabe? 

     – Sei! Volte, Froakie... 

     X faz Froakie retornar à pokébola. O Mega Drain drenou muito a sua energia e ele 

precisa descansar... 

     – E agora? Que pokémon? 

     – Um do tipo que pode fazer o Chespin em pedacinhos! Vai, Mienfoo! 

  

     Mienfoo sai da pokébola com um ar de rivalidade maior ainda que o do Chespin... 

Ele logo faz uma pose de luta marcial e fica estático... 

     – Chespin, ataque diretamente com o Razor Leaf! 

     – Ches! Ches! 

     O porco-espinho salta e começa a girar seu corpo, disparando folhas afiadas como 

gilete... 

     – Um ataque direto, hum? Não vai conseguir! Mienfoo, use Quick Guard! 
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     – Mien! Foo! 

     Mienfoo levanta uma barreira de luz que aumenta sua defesa, quase que anulando o 

ataque de Chespin... 

     – Ches? 

     – Essa não! Acho que julguei ele antes de ver que ele tinha cartas na manga! Vamos, 

Chespin! Use o Double Team! 

     – Ches! 

     O pokémon dá um soco de leve na palma de sua mão, criando réplicas ilusórias de si 

mesmo ao mesmo tempo em que se mistura entre elas... 

     – Vamos, Mienfoo! Use o seu novo Focus Blast! Agora! 

     – Mi... 

     Mienfoo salta, criando uma esfera de energia com suas mãos e passando-a para seus 

pés, ainda no ar... Os pés então dá um chute que impulsiona a esfera contra Chespin e 

Mienfoo volta para o chão com um mortal... 

     – Ches! 

     A esfera de energia continua a se aproximar de Chespin... Cada vez mais até que 

uma grande explosão acontece. A Esfera de energia libera uma onda de calor intensa, 

provocando uma explosão que faz todas as réplicas de Chespin sumirem, acertando 

também o verdadeiro pokémon... 

     – Ches... Pin... 

     – Vamos, Mienfoo! Não vamos dar folga! Use Jump Kick! 

     Mienfoo se aproxima de Chespin e coloca suas mãos no chão, levantando suas 

pernas e dando um chute poderoso na cara do verdinho... 

     – Vamos Mienfoo! Acabe com ele! Acabe com ele! 

     – Ainda não! Chespin, use Energy Ball! 

     Chespin abre suas mãos, criando uma esfera de energia semelhante à do Focus Blast 

de Mienfoo, só que bem maior e bem mais "verde". Alguns raios começam a sair de 

dentro bola,que emana uma energia natural... 

     – Droga! Mienfoo, não! 

     O golpe é rápido e certeiro, atingindo Mienfoo com tudo... Assim, a "bolha" estoura, 

causando ferimentos tanto internos quanto externos em Mienfoo... 

     – Mi... En... Foo... 
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     – Oh,oh... Ele se irritou! 

     – Mi! Mi,mi,mi, mienfoo! 

     Mienfoo se levanta, dando um salto muito, muito alto... Seu punho então começa a 

brilhar e o pokémon desce como um míssil, acertando Chespin com um soco vital... 

     – Ches-- @-@! 

     – Ah, não! Chespin! Esse foi um... Drain Punch? 

     – É isso aí! Espero que o Chespin não volte a dar mais trabalho... 

     – Ah, ele não vai... Agora é com ele, um outro tipo lutador, mas que é muito, muito 

melhor que esse Mienfoo aí! Vai, Makuhita! 

  

     – Hita! 

     Makuhita sai de sua pokébola com um jeitinho peculiar. Ele sai dançando e esticando 

seus punhos como se fosse dar socos no ar... Ao contrário de Chespin, não tinha um ar 

de rivalidade. O sorriso estampado em seu rosto dava a ele uma leve sensação de 

inocência... 

     – Makuhita? Hmm... É um pokémon da Região de Hoenn! Teremos que ter muito, 

muito cuidado, hein? 

     – Foo... 

     Mienfoo fica zangado com X, virando a cara para o lado... 

     – O que foi, Mienfoo? Por que está tão bravo? 

     – E você ainda pergunta? Você deixou o coitado do Mienfoo levar uma Energy Ball! 

Cara, você ou devia ter mandado ele desviar ou mando ele usar o Quick Guard de novo! 

     – Mas... Não dava tempo! 

     – Será mesmo? Mienfoo acha que dava... 

     – Foo! 

     – Droga... Era só o que me faltava... 

     – Não falta mais... XD 

     – Bom, vamos continuar! Dê o primeiro movimento, Zack! 

     – Certo! Makuhita, use o Vital Throw! 

     Makuhita corre rapidamente pela arena e agarra Mienfoo, lançando-o para cima... 
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     – Foo! 

     – Droga! Mienfoo, levante-se e use Focus Blast! 

     – Foo! 

     Mienfoo energiza seu braço, iniciando o que chamamos de Drain Punch e 

desobedecendo completamente X... 

     – Foo! 

     Mienfoo salta nas costas de Makuhita, dando-lhe vários e vários socos, que começam 

a drenar sua energia e recuperar a de Mienfoo... 

     – Makuhita, aproveite que ele está em cima de você e segure-o! Use Vital Throw! 

     – Hita! 

     Makuhita segura Mienfoo, parando e Drain Punch na hora e o lança para longe... 

     – Não! Mienfoo! 

     – Mi-- @-@! 

     – "Espero que o 'Mienfoo' não volte a dar mais trabalho..." 

     – Ah, qual é a sua, seu ladrão de frases? 

     – Hita! 

     Makuhita começa a brilhar, emanando uma rajada de luz azul, delineado por leves 

brilhosinhos menores, da mesma cor. Seus olhos ficam vermelhos, enquanto seus 

músculos começam a se desenvolver de uma forma rápida e eficiente. A luz para e o 

corpo de Makuhita finalmente volta ao "normal", só que de um modo diferente... 

     – Yama! 

  

     – H-Hariyama! 

     – Oh, oh! Makuhita acaba de evoluir! 

     – Oh, meu Deus, eu tenho que verificar isso: 

     Zack pega seu pokédex e aponta o scanner para o seu pokémon. Logo o aparelho 

eletrônico começa a falar... 

     Hariyama, o pokémon Golpe de Braço. Gosta de confrontar pokémons grandes, 

assim como ele. Ele pode fazer um caminhão voar com seus golpes de braço... 

     – Ah, pois ele vai ter que se conformar com esse daqui. Adiante, Gligar! 
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     A pokébola voa na direção de Hariyama, que a pega com suas mãos gigantes. Logo, 

Hariyama demonstra sua força, lançando a pokébola de seu oponente para cima. A força 

é tanta que Gligar é forçado a sair do objeto... 

  

     – Gli... 

     – Está melhor hoje, Gligar? 

     – Gli! 

     Gligar responde com a cabeça, balançando-a positivamente... 

     – Acha que consegue derrotar esse gigantão aí? 

     – Gli! 

     – Então vamos atacar! Use Poison Sting "de longe"! 

     Gligar balança sua cauda, disparando pequenas agulhas púrpuras, repletas de 

veneno... Hariyama usa são mãos para parar o ataque... 

     – Hariyama, não desista! 

     – Hari! Yama! 

     – Vamos calcular... Contra o tipo voador de Gligar, Hariyama perde... contra o tipo 

terra, o dano de Gligar sobre Hariyama é considerado "normal"... Acho que você está 

em desvantagem, Zack! 

     – Isso não quer dizer que eu não possa te vencer! Use Vital Throw, Hariyama! 

     Hariyama segura Gligar pela cauda e o joga para cima... 

     – Voe, Gligar! 

     Gligar inclina seu corpo, tomando uma corrente de ar e podendo, finalmente, voar... 

     – Gli! 

     – Use Swift, Gligar! 

     Gligar abre bem suas asas, disparando uma rajada de lâminas com o formato de 

estrelas que descem com tudo, acertando Hariyama. 

     – Hari! Yama! 

     – Vamos, Hariyama! Use Arm Thrust! 

     – Não deixe que ele te pegue, Gligar! 
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     Hariyama energiza suas mãos e tenta pegar Gligar, que foge pelo sares... 

     – Use Guillotine e vamos acabar com isso de uma vez por todas! 

     – Gli! Gar! 

     Gligar energiza suas garras... 

     – Ah, é assim, é? Hariyama, tente pegá-lo quando ele vier com o Guillotine! 

     – Avance, Gligar! 

     Gligar toma um impulso e desce, apontando suas garras de escorpião para Hariyama, 

entretanto, o pokémon lutador agarra Gligar em pleno ar e usa sua outra mão para dar 

bofetadas na cara de Gligar... 

     Uma. Duas. Três. Quatro. Quatro bofetadas e Gligar fica quase inconsciente... 

     – Gli! Gar! 

     – Droga! Use o Swift, Gligar! 

     Gligar tenta abrir suas asas para realizar o golpe, mas Hariyama o aperta com sua 

mão gigante... 

     – E agora, X? Você não tem saída! Encare sua derrota! 

     – Não mesmo! Como eu não pensei nisso antes? Gligar, use o Poison Sting "de 

perto"! 

     A Cauda de Gligar, que estava para fora da mão de Hariyama começa a brilhar em 

um tom de roxo. Logo, ele a utiliza como uma injeção, injetando veneno em Hariyama... 

     – Hari... 

     Hariyama começa a passar mal e larga Gligar... 

     – Droga! É "Poison"! 

     – É isso mesmo! Gligar, use Swift! 

     Gligar voa, tomando uma distância considerável entre ele e Hariyama, e abre suas 

asas, disparando uma rajada de estrelas que cortam a pele de Hariyama, arranhando-o 

por todo o corpo... 

     – Hariyama, não desista! Use o Force Palm e acabe com esse Gligar metido! 

     – Hari! 

    Hariyama se levanta, passando pelas Estrelas e cia uma esfera de energia em sua mão. 

Ele logo encosta a palma da mão na barriga de Gligar, disparando uma rajada de luz 
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muito, muito poderosa. Tão poderosa que joga o pokémon voador longe e ao mesmo 

tempo, empurra Hariyama para trás... 

     – Gli-- 

     – Não! Gligar! 

     – @-@! 

     – Gligar está fora de combate! A vitória portanto, vai para mim, é claro! 

     – Ainda não! Gligar não é o meu último pokémon! 

     – Como não? Já foram três! 

     – Não mesmo! Eu substituí o Froakie, portanto ainda tenho ele! Vamos lá! 

  

     – Froa! 

     – Há! Essa tá no papo! Hariyama, use o Vital Throw, agora! 

     – Froakie, pressurização máxima no Water Gun! 

     Froakie começa a cuspir água, pressurizando a água com muito, muito gás, oque 

impede Hariyama de atacar, empurrando-o com uma força brutalmente equivalente... 

     – Hari... 

     – Nossa! Não sabia que o seu Froakie podia produzir água como se fosse um 

bombeiro! 

     – Isso gasta muita energia, mas não seja por isso... Agora com o Hariyama longe eu 

posso usar isto! 

 

     X tira de sua mochila um item estranho e começa a borrifar o líquido dentro dele em 

ciam de Froakie, que recupera suas energias... 

     – Froa! Kie! 

     – Certo, Froakie! Use o Tackle, agora! 

     – Hari! 

     Froakie corre rapidamente, superenergizado pela poção, e logo atinge Hariyama com 

poderosas cabeçadas... 

     – Hari... Yama! 
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     – Vamos, Froakie! Termine com o Water Gun! 

     – Froa! Kie... 

     Froakie dispara uma mega rajada de água contra Hariyama que tomba no chão, 

desacordado... Nocaute. 

     – Hari-- @-@! 

     – Ah, volte, Hariyama.... Muito bem, resta apenas mais um pokémon... E aí, vai 

encarar? 

     – Não. Estou desistindo dessa batalha. Eu não teria condições de mais uma batalha, 

embora eu esteja com muitos Potions aqui dentro... 

     – O que? Você vai desistir? 

     – Sim, um verdadeiro detetive deve reconhecer os seus limites! 

     – O que? E vai me deixar aqui? 

     – Bom, eu já ia convidar você para ir comigo! Sabe, a Y tá doente! Vamos ver ela? 

     – Aff, tudo bem... E quanto a sua batalha de ginásio? 

     – Terei que procurar em uma outra cidade, um outro ginásio! Mas não seja por isso... 

Até lá meus pokémons estarão muito mais treinados do que estão hoje... Terei muito 

mais tempo de ensinar-lhes técnicas novas e é claro, de evoluí-los... Mas até lá, vou 

continuar junto com a Y. Onde ela for eu vou... 

     – Ai, esse casal é um amor! 

     – Ei! Quem disse que somos um casal? 

     – Eu disse, não ouviu? 

E assim, a jornada de X continua. Não foi dessa vez, mas agora ele terá muito mais 

tempo para treinar seus pokémons, além disso, a batalha que ele teve contra Zack já 

mostrou o grande potencial que ele tem e é claro, ele não precisa de insígnia nenhuma 

para demonstrar isso... 

 

 

Agora totalmente recuperada do susto a anterior com o Gligar, Y e eu vamos a um 

torneio de captura pokémon, onde o treinador que capturar o melhor pokémon pode 

levá-lo embora, como um membro oficial de seu time. O torneio seria realizado a partir 

das 10 horas da manhã e terminaria as 6 horas da tarde. Teríamos um longo período 

para capturar um pokémon qualquer na floresta e aquele que fosse o mais raro  dentre 
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todos os outros seria o pokémon do campeão. Entretanto, acordamos tarde... Logo, 

tivemos que sair correndo ou chegaríamos atrasados... 

08 – VS DRATINI 

 

     Depois de algum tempo chegamos à grande entrada da floresta. Era um lugar 

totalmente fechado, livre de qualquer ação humana no quesito de desmatamento desde 

que a reserva natural ao seu redor foi fundada. Era chamada de Lost Forest, ou, como 

dizem os "leitores", Floresta Perdida. A razão pela qual deram este nome à floresta era 

óbvia: É muito difícil se perder lá dentro, mas com a ajuda de pokémon, é claro, 

poderíamos facilmente sairmos de lá... 

    Assim que chegamos um locutor de rádio, pela voz, se apresentou como o nosso 

"Mestre de Cerimônias" e nos disse as regras muito bem explicadinhas. Nada que nós 

não soubéssemos. Os requisitos básicos eram os seguintes: Em primeiro lugar, o 

pokémon deveria ser capturado com uma pokébola específica do torneio, caso contrário 

a captura seria considerada ilegal tanto no torneio quanto na "justiça", caso a tal captura 

fosse descoberta, e em segundo, mas não menos importante, cada treinador deve agir 

por conta própria, responsabilizando-se completamente por seus atos... 

     – Eu nunca capturei um pokémon antes! Como vou fazer isso logo em um torneio? 

     – Ah, vamos, Y! Vai ser divertido! Tenta se soltar! É melhor tentar por aqui do que 

deixar um pokémon selvagem que você realmente quer fugir, não é mesmo? 

     – É, acho que você tem razão, X! Vou em frente com esse torneio! Mas onde é que 

pegamos as pokébolas? 

     – Acho que é por aqui. Vamos. 

     Nos metemos em uma multidão de pessoas. No final sabíamos que tudo aqui iria 

valer a pena. Com certeza iria. Cinco minutos depois tínhamos em nossas mãos uma 

pokébola. Uma para cada, para sermos mais exatos... Não era uma pokébola comum, ela 

tinha um design simples, mas suas cores brilhantes a diferenciavam de uma pokébola 

comum... 

http://4.bp.blogspot.com/-nx5OQLo67mM/UWdhQHX0v7I/AAAAAAAAxUg/nPM5twOEj4o/s1600/XY_Prerelease_Dratini_attacked.png
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     – É, com certeza esta pokébola é diferente! 

     – Chama-se Park Ball! É utilizada pelas pessoas na região de Johto para uma espécie 

de concurso, um torneio de capturas assim como este que estamos participando! 

     – Você é meio ligado no mundo pokémon pra um detetive mirim, viu? 

     – É que eu sempre assisto televisão! Um detetive deve manter-se sempre bem-

informado. 

     – E agora, meus queridos participantes, lhes desejo boa sorte! Os portões serão 

abertos em 5, 4, 3, 2, 1... 

     Só deu pra ouvir um barulho metálico, rangendo nos nossos ouvidos. O portão do 

cercado que rodeava aquela parte da floresta fora aberto. Os participantes já podiam 

entrar. O torneio estava oficialmente aberto... 

     – Vamos esperar todo mundo entrar primeiro! Não vamos nos meter nessa confusão! 

     – É, tem nexo... 

     E assim esperamos todo aquele povo entrar na floresta e só depois fomos entrar. A 

primeira visão da floresta era encantadora. O lugar cheirava à grama recém cortada e 

estava totalmente em clima de outono. Algumas árvores estavam quase sem folhas, mas 

as mais altas continuavam carregadas de "verde", com todo o seu esplendor... 

  

     – Ah... Teremos um longo dia pela frente! 

     – Eu que o diga! Nunca capturei um pokémon antes! Como que eu vou fazer pra 

pegá-lo? 

     – Sem querer ser "nerd", mas já sendo, primeiro é preciso enfraquecer o monstrinho, 

depois lança-se a pokébola nele e então... 

     – Tá, já sei, já sei! o Básico eu sei né, mas e na prática? 

     – Bom, terei que capturar o meu antes! Presta bastante atenção pra não fazer errado! 

     – Tá bom... Vamos achar um pokémon... 

     O pokémon não podia ser muito comum, como um tipo inseto ou como um tipo 

normal. Deveria ser mais raro e mais poderoso. Até então descartamos as possibilidades 

de capturar os vermes e os roedores que apareciam e desapareciam em questão de 

instantes... 
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      Alguns minutos se passaram e perto da gente já era possível ver pessoas batalhando 

contra belíssimos e acima de tudo, poderosíssimos pokés, uns mais gloriosos que os 

outros. Testemunhamos um garotinho capturando um Chandelure só com um Psyduck 

no time e uma adolescente usando um Kirlia contra sua evolução, Gallade. Ambos 

tiveram sucesso com suas capturas, mas e nós? Não se via um pokémon raro que já não 

estivesse batalhando com alguém... Era como se tivéssemos nos atrasado um tempão, 

mas o torneio recém tinha começado... 

     Vagamos por horas na floresta e tudo de raro e ao mesmo tempo capturável que 

achamos foram passarinhos construindo ninhos. É claro que não poderíamos atrapalhar 

a "reprodução" deles, então teríamos que achar outro pokémon... Um que não fosse 

comum, talvez um até mais esquisito, mas que dê para participar no torneio... 

     – Ai, esse sol tá me matando! 

     – Vamos descansar um pouco! Enquanto isso assistimos mais a algumas batalhas! 

     – Veon! 

     Foi nesse momento que vimos um pokémon super raro, andando sozinho... Seu 

nome, Sylveon... 

  

     – Ai, uma Sylveon! Eu amo Sylveon's! 

     – Deixa essa comigo, gatinha! Adiante, Mienfoo! 

     Lancei minha pokébola em direção a Sylveon e dela surgiu Mienfoo, pronto para 

lutar... 

     – Foo! 

  

     – Vamos, Mienfoo! Use o Focus Blast, agora! 

     – Parados aí! Essa Sylveon já tem dono! 

     Uma voz ecoou através da floresta, passando por várias e várias árvores... E era 

conhecida... De repente um garoto de cabelo azul surgiu diante de nós... 

     – Matthew? 

     – É... E vocês são os "Dex Holders", não é mesmo? O que fazem por aqui? 

     – O mesmo que você. Participando de um torneio de captura! 

     – Estão muito longe de qualquer ginásio "aberto", sabiam disso? O "Z"partiu hoje de 

manhã para outra cidade... Disse que iria me esperar... 
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     – Isso aqui tá muito frustrante! Não achamos nenhum pokémon! 

     – Ah, não esquenta! Estamos apenas no início da floresta! Quanto mais adentrarmos 

na mata, maior a chance de acharmos pokémons! 

     – Vamos indo então! Como a Y ainda não pegou nenhum pokémon eu quero 

demonstrar pra ela como é que se faz direitinho... 

     – Com tanta gente capturando pokémons ao nosso redor, duvido que ela ainda não 

tenha aprendido! 

     – É, você tem razão, Matthew... Com tanta gente pegando pokémons legais, eu té 

que já aprendi... 

      – Ei, olhem lá longe! 

      – O que? 

     – Uma caverna! É lá que vamos encontrar pokémons raros! Sigam-me! 

     – Espera aí, Matthew! Você sabe o que está fazendo? 

     – Mas é claro que sei! Vamos, Sylveon! 

     – Syl... 

     Os dois apressadinhos seguiram em frente e entraram na caverna, que por sinal era 

escura. A Y e eu fomos juntos, pra não ter nenhum perigo, só que o lugar era escuro 

demais. Não dava pra enxergar nada lá dentro... 

     – Ei! Matthew! 

     Minha voz ecoou pelas paredes da caverna, mas ninguém respondeu. Era um silêncio 

total... 

     – Y, tive uma ideia! Manda o seu fennekin usar o Ember para as paredes da caverna! 

Vai funcionar como uma tocha e vai servir para iluminar o nosso caminho! 

     – É uma boa ideia! Fennekin? É hora de nos ajudar! 

  

     Fennekin, ainda que meio sonolento espirra, disparando algumas faíscas de fogo pela 

caverna... 

      – Continue assim, Fennekin! Use o Ember nas paredes para que possamos enxergar! 

      – Eu tive uma ideia melhor! Vamos, Fennekin, use o Ember neste galho! 
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      Juntei um galho seco no chão e Fennekin acendeu o fogo só na pontinha dele.  

Aquilo sim servia de tocha. Mas ainda tínhamos um problema: Não sabíamos onde o 

Matthew estava e se ele tinha se metido em encrenca... 

      – Vamos, Y! Me siga! 

      – T-tô indo! Eu é que não vou ficar sozinha aqui, né? 

      – Psiu! Silêncio... Podem haver pokémons selvagens noturnos aqui dentro... À essas 

horas eles devem estar dormindo... Vamos cochichar toda vez que precisarmos falar 

algo e-- 

      – X, acho que agora nós devemos gritar! 

      – Por que? 

      – O-olha! 

      – Go! Lurk! 

     Uma pedra-viva se aproxima da gente, querendo batalha. Eu, normalmente aceitei, 

enviando meu pokémon, Froakie, para fora da pokébola... 

      – Vamos lá, Froakie! Essa tá fácil! Arrase! 

     – Froa! Kie! 

     – Vamos, Froakie! Inicie com Water Gun! 

     Froakie cuspe um jato de água contra Golurk, que logo começa a girar em torno de 

seus próprio corpo, defendendo-se do golpe de água com um poderoso Gyro-Ball. 

     – A água não fez efeito, X! Ele vai continuar com Gyro-Ball até atingir o Froakie! 

     – Froa! 

     Dito e feito. O Golpe do tipo metálico atinge Froakie, que sofre alguns danos... 

     – Vamos, Froakie! Não desanime! Use o Tackle! 

     Froakie levanta a cabeça e corre em direção à Golurk, jogando seu corpo contra o 

corpo do adversário, que não sofre nenhum dano... 

     – Droga! Golurk é parte do tipo Fantasma e tipos fantasmas não são afetados por 

golpes do tipo Normal! Esqueci completamente! 

     – E agora? se o Water Gun o Golurk consegue se defender e o Tackle não tem efeito, 

que outro golpe vai ter que ser usado? Só se você trocar de pokémon! 

     – Não. Eu não sou desses que desiste fácil! Vou continuar com o Froakie até 

derrotarmos o Golurk! 
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     – Froa! Kie! 

     – Go! Lurk! 

     Golurk colca as maõs sobre seu peito e começa a carregar uma esfera de energia 

negra... 

     – É o Shadow Ball! Cuidado, Froakie! 

     – Froa! 

     Golurk dispara sua esfera de energia, mas Froakie dá um salto incrível e a esfera 

atinge o chão, explodindo sem fazer nenhum efeito... 

     – Caramba! Que agilidade! 

     – Vamos, Froakie, use o Water Gun! 

     – Go... 

    Froakie dispara uma rajada de água e ao mesmo tempo, Golurk revida com uma 

rajada de energia elétrica, que sai de seus olhos, avançando em direção ao tipo água... 

    – Oh, oh... 

    – Froakie, pare o ataque! 

    Mas era tarde demais. A corrente elétrica penetra na água, aumentando sua força e 

assim, eletrocuta Froakie, que fica quase fora de combate... Por outro lado um pouco da 

água energeticamente carregada também atinge Golurk, entretanto a rajada elétrica que 

se espalhou pelo Water Gun não teve efeito no seu tipo solo, sendo assim, apenas os 

pingos de água lhe causaram um leve dano... 

     – Froa... 

     – Que droga! 

     – Vamos, X! Troca de pokémon! 

     – Não! Eu não vou desistir! Froakie, use o Water Gun! 

     – Froa! 

     Froakie cuspe mais uma vez seu jato de água e desta vez o golpe é direto, acertando 

Golurk com tudo... 

     – Por que ele não se esquivou? 

     – Não sei... Talvez esteja planejando alguma coisa... 
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     E de fato estava. Golurk pensa e decide atacar com seu golpe mais poderoso. Deste 

modo, sua mão entra pra dentro de seu punho, formando uma espécie de canhão que 

mira para eles... 

     – Não me diz que... 

     – Sim, é o Flash Cannon! 

     – Go! Lurk! 

     Golurk carrega rapidamente e logo dispara uma rajada de luz contra Froakie, 

acertando-o com tudo... Esse era o fim para o pokémon de água... 

     – Froa... 

     – Essa não, Froakie! 

     Froakie estava com apenas 1 ponto de HP. Toda a sua energia vital estava agrupada 

em 1 potinho dentre tantos outros... Tudo o que sobrara era um mero "restinho"... 

     – Eu não vou desistir! Vai, Froakie! Use "Rest"! 

     Froakie começa a dormir... 

     – Hã? Como assim "Rest?" 

     – Lembra que eu ia batalhar no ginásio de Galatan? Pois é, eu equipei o Froakie com 

um TM e aí ele aprendeu esse golpe! Aliás, todo e qualquer pokémon é capaz de 

aprender o "Rest" via TM, exceto alguns lendários... 

     – Go? 

     Froakie logo recupera toda a sua energia e se acorda novamente... Golurk, muito 

confuso, fica sem reação, paradão feito uma estátua... 

     – Go? Lurk? 

     – Muito bem, Froakie! Use o Water Gun! 

     Froakie estufa o peito e dispara uma rajada de água poderosíssima contra Golurk, 

que acaba derrubando-o de tanta pressão... 

     – Go... @-@! 

     – Antes que ele fuja... Pokébola, é com você! 

     Lancei a pokébola e Golurk foi sugado pra dentro dela. De lá ele não saiu mais. A 

Captura foi concluída... 

     – É, eu peguei um... Golurk! 
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     – Froakie, froa! 

     – Ksksksksksks! 

     Alguns ruídos estranhos começam a surgir, quando de repente, uma manda de 

Golbat's surge... 

  

     – Gol! Bat! 

     – Essa não! Corre, Y! São pokémons-vampiro! 

     E assim saímos correndo daquele caverna, adentrando cada vez mais naquele lugar, 

até encontrarmos a outra saída... 

      – Ufa... Eles não vão conseguir nos pegar aqui! A luz do sol queima  película nas 

asas dos Golbat, por isso eles vivem em cavernas! 

      – Faz sentido... Puf, puf... Não aguento mais correr...Você está bem, Fennekin? 

      – Fen, fen! 

      – Tini! 

      – Hã? Que voz é essa? 

      Havíamos saído perto de um lago, cheio de pokémons aquáticos, entre eles, um 

pequeno dragãozinho, aparentemente um pokémon indefeso e é claro muito raro... 

Dratini... 

 

     – Tini! 

     – Ai, que bonitinho! Vamos pegá-lo, Fennekin! Provoque uma batalha com o Ember! 

     Fennekin cuspe pequenas brasas contra Dratini. O golpe não efeito por o pokémon 

estar dentro d'água, mas acaba criando umas faíscas que dão beliscões na pele sensível 

do dragão. 

    – Fen, fen! 

    – Tini! 

    Dratini pula de dentro da lagoa e começa a voar, subindo bem alto... 

    – É Fly! Tente usar o Ember, Fennekin! 

    Fennekin tenta, mas o Ember não conseguiu alcançar Dratini, que logo desce com 

tudo, acertando Fennekin com uma cabeçada poderosa... 
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     – Vamos, Y! Tá indo bem! 

     – Huh... Valeu! 

     – Fen, fen! 

     – Tah... Fennekin, use o Substitute! 

     Fennekin substitui seu corpo por uma cópia ilusória, aparecendo em cima da caverna 

de onde os dois treinadores haviam saído há pouco tempo, enquanto a cópia fica em seu 

lugar... 

     – Tini! 

     Dratini entra na água, provocando uma onda assassina que é jogada pra cima de 

Fennekin, ou melhor, do substituto, que leva todo o dano... 

     – É, parece que o Substitute veio na hora certa! 

     – Vamos, Fennekin! Vamos capturar o Dratini! Use o Ember! 

     Fennekin se revela em cima das rochas, disparando poderosas brasas que atingem o 

corpo de Dratini, causando pequenas queimaduras... 

     – Agora? 

     – Sim! 

     – Pokébola, por favor pega esse Dratini! Vai! 

     – Dra! Tini! 

     Y lançou a pokébola, Mas Dratini a rebateu com sua cauda, fazendo o item cair na 

água da lagoa. Era a nossa última pokébola específica do concurso então eu tive que 

entrar na água pra pegar ela... 

     – Aqui está... -.- 

     – Muito obrigada, cavalheiro! Agora, Fennekin, continue com o Ember! 

     Fennekin continua cuspindo fogo contra Dratini, que tenta se esquivar com o Fly, 

mas não consegue e acaba levando alguns danos externos... 

     – Vai, Fennekin, use o Substitute! 

     Dratini então começa a voar, enquanto Fennekin se substitui, aparecendo do outro 

lado do lago, que por sinal não era tão espessa assim... Dratini desce com tudo e acerta o 

Substituto, que leva danos... 

     – Agora, Fennekin! Use o Ember! 
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     – Fen, fen! 

     Fennekin atinge a cauda de Dratini, que fica fraco demais pra continuar a batalhar... 

     – Vê se não erra desta vez, hein? 

     E Y lança a pokébola sobre o pokémon, que é engolido... O item então começa a se 

balançar de um lado para o outro, fazendo um sinal sonoro que chega a ser irritante... 

     – Tem que ir... 

     – Vamos... Falta só mais um pouquinho... 

     O sinal sonoro muda, a pokébola para de se mexer e brilhos começam a sair dela... 

Isso só podia significar uma coisa: Captura concluída! 

     – Yeah! Eu peguei... o Dratini! 

     – Fennekin, fen! 

     – E agora? 

     – Bom, agora vamos retornar para o in´cio da floresta e vamos concorrer no 

concurso! 

     – Mas e o Matthew? 

     – Ah, ele sabe se virar sozinho. Além do mais, ele tem a Sylveon para defendê-lo, 

lembra? 

     – Como eu poderia me esquecer... Agora faz um favorzinho pra mim? 

     – O que? 

     – Traz o Fennekin de volta pra esse lado do rio? 

     – Ah, não! Droga! 

 

E assim continuamos em nosso torneio de capturas... E o resultado? Ah, só no próximo 

capítulo! Quem será que vai ganhar esse torneio e ficar com o pokémon capturado? Isso 

só lendo pra saber... 

 

 

Anteriormente, X batalha contra um poderoso Golurk e no final, acaba capturando-o 

para o torneio. Em seguida os dois treinadores mais malucos de toda Parisia correm pela 

caverna com medo de Golbat's, pokémons-vampiro e saem perto de um lago, onde Y e 
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seu Fennekin batalham contra um Dratini, que é capturado. Agora os dois voltam pra 

"entrada" da floresta, para enfim competirem no torneio. E aí? Quem vai vencer essa 

competição? 

09 – VS MAGIKARP 

 

 

     Depois de uma longa caminhada de volta pela floresta, X e Y se encontram próximos 

ao portão de entrada da reserva natural. Agora com depois pokémons raros em mãos, 

eles planejam competir entre si pelo nível de raridade de seus pokémons e por isso estão 

meio que... "separados". 

     Y faz de tudo para competir contra o X, mas ele não se toca disso. Hoje, por 

exemplo, os dois estão caminhando longe um do outro porque estão "se fazendo" de 

rivais. ambos querem ser melhor um que o outro, mas a grande verdade é que não 

conseguem. Não conseguem porque, quando estão juntos, são idênticos tanto na forma 

de agir quanto no pensamento. 

     Agora os dois fazem o caminho de volta para o concurso, onde eles pretendem 

validar o seu pokémon e esperar até que todos os outros participantes validem os seus... 

     – Ah, Fennekin! Vamos ganhar com esta grande captura! Os juízes vão aplaudir de 

pé e a multidão de treinadores vai vibrar, admitindo que perderam! 

     – Fen, fen! 

     – Imagina só, um Dratini! Um pokémon que pode se tornar um pseudo-lendário 

quando evoluir completamente! Dizem que só com a primeira evolução o Dratini já fica 

poderoso! Imagina com a segunda! E o melhor de tudo é que, se ganharmos a 

competição, ele poderá ficar conosco! 

     – Fen! 

     – Aí o X vai ver... Eu derroto aquele Froakie dele com um só golpe de "Fly" e aí 

depois você entra com o Ember e torra aquele Mienfoo e daí... 
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     Do outro lado... 

     – Froakie, esse Golurk vai arrebentar! Eu sei que este tipo de pokémon não tem 

muito a ver comigo, mas se a gente ganhar o concurso ele vai ser um grande rebatedor 

no nosso time! Com aquele Gyro-Ball nem o Zack e nem a Y vão parar com nenhum 

pokémon "acordado"! 

     – Froa! 

     – Aliás, o Golurk vai nos ajudar nos ginásios também, já que somos competidores 

oficiais da liga pokémon de Parisia! Eu espero estar fazendo tudo certo! 

     – Froakie, froa! 

     – Ei, Froakie, você acha que a Y tem jeito como uma treinadora? Eu não sei, ela é 

muito... "fofinha", muito, muito... Frágil, sensível... Ela não tem jeito de quem consegue 

enfrentar oponentes maiores... Está me entendendo? 

      – Froa! - Froakie balança a cabeça positivamente. 

      – Mas que seja, ela só está nessa jornada em busca de inspiração... Ah, lá está o 

portão! Vamos, Froakie! Falta pouco! 

      Os dois correm feito loucos e passam pelo portão, correndo pra perto dos jurados, 

em um ritmo agitado e escandaloso. 

      – Por favor, eu quero validar o meu pokémon! 

      – Preencha esta ficha! 

      A moça entrega uma ficha não muito complexa com dados para o cadastro do 

pokémon no torneio... 

      – Nome? Golurk... Tipo? Fantasma e Terrestre... Região? Bom, ele vem de Unova... 

Treinador? X, é claro! Acho que é isso! Aqui está! 

      – Muito obrigado! Agora é só aguardar! O Torneio só começará lá pelas seis e meia! 

Até lá vocês podem ir pra cidade recuperar seus pokémons! Deve ter sido cansativo 

capturar um Golurk! 

     – É, foi mesmo. 

     – Bom, quem é o próximo? 

     – Eu! Preciso validar o meu Dratini! 

     – Hmm... Vamos ver quem vai ganhar esse concurso! 'Simbora', Froakie! Não se 

misture com essa gentalha! 

      – Froakie, froakie! – Froakie mostra a língua para Y... 
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      – Huh... Veremos... 

 

     Mas enquanto esses dois competem, na cidade, há alguns quilômetros de distância, 

um jovem detetive desce do trem... Ele está em busca de algo, ou melhor, de alguém... É 

Riley, o filho de Looker, que está a procura de um ladrão de pokémons que se refugiou 

em Galatan City... 

      É seu dever como um detetive veterano buscar infratores da lei e esse não era um 

caso diferente. Ele tinha que pegar o bandido. Era sua obrigação. 

      – Vamos, Riley... Você mão pode deixar este bandido escapar! Onde foi que ele se 

meteu? 

      – Vê se olha por onde anda! – um homem com um jaleco preto esbarra em um 

senhor, que reclama, gritando em voz alta. Esta era a deixa. Riley acha o criminoso. 

     – Lá está! 

     – Droga! 

     – Ah você não escapa da lei, seu impostor! Vamos, Krookodile! Me ajude aqui! 

  

     – Kroo! 

     A pokébola é laçada para o alto e de dentro dela sai um crocodilo vermelho, enorme, 

assustador, que faz com que a multidão se espalhe, liberando o campo de visão do 

detetive... 

     – Lá está ele, Krookodile! Mire o seu Sandstorm na direção daquele vagão! 

     Krookodile gira sua cauda no chão, formando um furacão. Em seguida o pokémon 

mira sua cauda na direção do bandido, disparando aquele vendaval todo na forma de 

uma tempestade de areia, que empurra o homem pra longe... 

     – Argh... Plano de emergência! Evacuar! 

     – Você não vai fugir! 

     – Vamos, Gyarados! Me tira dessa! 

  

    Ainda deitado o homem do jaleco preto dispara uma pokébola para cima, trazendo 

pra fora um pokémon assustador, dracônico, e acima de tudo, grande... 

     – Gyarados, Bounce agora! 
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     O criminoso se agarra no pokémon, que se impulsiona com sua cauda, dando um 

salto muito, muito alto e por fim, desaparecendo nas nuvens... 

     – Droga, perdemos ele de novo! Krookodile, não dá mais! Precisamos de uma equipe 

de pokémons! 

      – Krook! 

      Por outro lado, no Concurso, minutos e minutos mais tarde, o narrador se levanta e 

vai falar no microfone, aquece a voz, testa o som e começa a falar... 

      – Bom, faltam cinco minutos para o começo do concurso! Os que ainda estão pela 

floresta se aproximem e inscrevam seus pokémons, porque a coisa vai esquentar! 

      O recado era óbvio, mas algumas pessoas haviam perdido a noção do tempo e ainda 

não haviam voltado da floresta. Outras estavam perdidas, mas o som amplificado pelo 

microfone ecoava através das árvores e dava pra ouvir muito, muito longe do palco... 

Era hora de se apressar. 

     – Ei, Y... Você viu o Matthew? Não enxergo ele em lugar nenhum... 

     – Eu não deveria estar falando com você, rival, mas já que o assunto é esse... 

Estranho, né? Ele sumiu na caverna... Será que os Golbat's pegaram ele? 

     – Não, a Sylveon logo apareceria com um Swift poderoso ou um golpe de Trump 

Card e acabaria com a raça deles. Acho que ele se perdeu... 

      – Mas as Sylveon é boa de faro... Ela logo encontraria o palco! 

      – É, tem razão! Então ele deve estar capturando o seu pokémon! 

      – Ih... O que será que ele vai aprontar? Será que vai trazer um fóssil? Já fazem duas 

horas desde que saímos da floresta. Já fomos na cidade, já recuperamos nossos 

pokémons, já voltamos, já lanchamos e até agora ele não voltou? 

      – Talvez ele esteja na cidade! 

      (Puf) (Puf) 

      Alguém corria, transpirava, ofegava. A respiração acelerada podia ser ouvida há 

quilômetros de distância. Alguém se aproximava correndo. E uma boa notícia? Era 

Matthew. O garoto de cabelos azuis saía correndo da floresta, ao lado de sua Sylveon, 

que estava toda suja e molhada. Eles corriam para não se atrasar. 

       Rapidamente Matthew entra na fila e cadastra o seu pokémon, no último segundo... 

       – Ufa... Consegui! Registrei meu pokémon! 

       – Ei, Matthew! Por onde andava? Estávamos preocupados! 
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       O detetive mirim gritou, acenando para o amigo. 

       – É, e que pokémon você capturou? 

       Y, com todo o seu ar de rivalidade (é a primeira vez que ela fica assim), pensou 

logo na competição. 

      – Ah, vocês verão! Não se preocupem! E X, eu estava obtendo minha captura! Não 

é fácil achar um pokémon selvagem que fosse raro com tantas pessoas nesta floresta! 

Aliás, cadê todo mundo? 

      – Pelo visto a maioria desistiu! Não tem ninguém aqui! Parece que o povo todo foi 

cortado em 50%. 

      – Que nada! Ainda tem gente saindo da floresta! Lá vem mais três! – Y aponta na 

direção do portal principal e é possível ver três meninos siando ao lado de seus 

pokémons, com capturas feitas... 

      – Nossa... E a gente reclamando que tava difícil achar um pokémon... 

      O narrador volta, mais uma vez a falar no microfone. Ele soa, está nervoso. A 

competição está oficialmente começando... 

      – Mais cinco minutos e a gente inicia o torneio! Quem chegou chegou, quem não 

chegou perdeu! 

       – Ai, meu Deus... Estou começando a ficar aflito... Eu quero muito ganhar este 

torneio! 

       – Calma, X! É só um torneio! Se não der agora, dá depois! Faça como a Y! Olha só 

que esportividade! Ela tá calma e confiante! Fica assim também! 

       – Ah, Matthew querido! Pra ficar assim é muito fácil, é só imaginar que o seu 

pokémon e você são um só! 

      – Y... Como você ficou assim? Logo você que era uma menina tão... "fraca"? 

      – Eu adquiri confiança com a minha captura e depois, eu sei que o Dratini pode 

ganhar! 

      – Dratini? Huh... Fez uma captura e tanto, hein, Y? E você, X, o que pegou? 

      – Um Golurk! Nível alto! Um ótimo pokémon! 

      Um fogo de artifício é lançado e o torneio começa! 

      – Senhoras e senhores! Fãs de pokémon de todas as idades, está começando mais 

um torneio de captura pokémon aqui da Lost Forest! E este ano parece que temos 

poucos participantes! O que houve com aquela manada toda de pessoas que entraram na 
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floresta? Acho que desistiram, não é mesmo? Pois vamos conhecer agora os nossos 

jurados! Em primeiro, é ela, doce e delicada, senhorita Donna Martinez! 

     – Olá! É um prazer estar participando do concurso! 

     – Em segundo lugar temos o líder de ginásio de Galatan, Snyder! 

     – Muito obrigado pelo convite, me caiu como uma luva agora que o ginásio está 

fechado para reformas! 

     – E por último, mas não menos importante, o nosso Presidente do Fan Club! 

     – Muita sorte para todos os participantes! 

     – É isso aí, Senhor Presidente, e que comece o espetáculo! Que suba no palco o 

nosso primeiro treinador! 

     Uma garotinha sobe no palco. Ela lança sua pokébola e de dentro dela sia um... 

Watchog! 

     – Tchog! 

     Os jurados avaliam e levantam plaquinhas com as notas: 4, 5 e 4, respectivamente... 

Como a média é "7", a garotinha não passou no teste... 

     – Muito bem, e que venha o próximo participante... 

     – Gol-Duck! 

     E as plaquinhas são levantadas. Golduck é considerado um pokémon incomum/raro. 

Um bom concorrente, mas ainda assim não foi o suficiente para ele avançar pro 

próximo nível... Notas 6, 7, 7. 

     Um garotinho e sua irmã sobem no palco, disparando duas pokébolas pro alto... 

      Da pokébola do garotinho sai uma Gardevoir, um pokémon tipo psíquico que só 

pode ser obtido evoluindo o Kirlia... As notas são razoáveis... 7, 8, 7. 

     E da pokébola da garota sai um poderoso Gallade, contraparte masculina de 

Gardevoir, também sendo uma evolução do Kirlia. Suas notas são um pouco mais 

altas... 8, 8, 7. 

     – E nosso quinto participante, um garotinho chamado... "Xis"? Pronunciei certo? 

     – É, "Ekss"! 

     – Ah, tudo bem, X! E aí, o que tem pra nós? 

     – Um titã! Vai, Golurk! 

     – Go! Lurk! 
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     Golurk sai glorioso de sua pokébola. do lugar de suas mãos e pernas saiam rajadas de 

fogo que o faziam voar. Logo os jurados se admiram com o pokémon... 

      – Ah, um Golurk... É um belo pokémon para formar um Final Team... E aí, o que 

me diz, Donna? 

     – Bom, na minha modesta opinião, Golurk é um pokémon raro sim, entretanto, de 

dois anos pra cá, sua população tem aumentado bruscamente, como o visto em vários 

noticiários da região Unova... Parece que o caminho para a Liga Pokémon está infestado 

desses gigantes, por isso, minha nota é 8. Ainda ficou me devendo... 

      – Um oito! Muito bom... E aí, Snyder? Qual a sua nota? 

      – Nossa, eu nunca vi um Golurk de pertinho, mas como a nossa amiga aqui falou, 

ele tá ficando meio que comum e fácil de capturar (Em Unova, pelo menos). Antes tinha 

que evoluir o Golett, agora não... E como eu conheço bem a época de evolução dos 

pokémons, a julgar pelo clima e outras condições da natureza, ele com certeza acaba de 

passar pelo seu processo de evolução e com certeza já foi capturado nesta forma... 

Minha nota é 7... 

     – 7? Pelo menos tá na "média"! E aí, Senhor Presidente? 

     – A julgar pela aparência, o pokémon deve ter sido muito difícil de capturar, ainda 

mais para um garotinho... Você é novo como um treinador, não? 

     – S-sou, iniciei faz mais ou menos 3 semanas... 

     – Só três semanas? Meu amigo, não foi dessa vez. Não posso de deixar com essa 

responsabilidade toda... Você não tem condições de treinar um Golurk e imagino que, 

depois de um tempo, o Golurk não irá obedecê-lo, por isso, você não pode ganhar este 

torneio. Não agora. A minha nota é 5. 

     – Ih, uma nota abaixo da média! Isso significa que você não poderá ir para a próxima 

fase, Xis-- quer dizer, "Ekss"... Eu sinto muito! Quem é o próximo? 

     – Chan! Lure! 

     O Chandelure faz um sucesso, mas o "Presidente" acaba por reprovar ele... 9, 9, 6... 

     – Ma! Champ! 

     Machamp, um tipo lutador, avaliando como incomum/raro. Acabou sendo reprovado 

mais uma vez pelo Presidente... 

     – E a nossa jovem "Ípsilon"... Ai meu Deus, mais um... Como é que é? 

     – É "Uai"! 

     – Certo, Y... E aí? Qual é o seu pokémon? 
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     – Preparar, apontar e... Fogo! 

     A pokébola é lançada para o alto, disparando uma rajada de luz, que vai sendo 

moldada e vai tomando forma. Dela sai o lindo Dratini... 

     – Uau! Dratini! O que me diz, Donna? 

     – Nas regiões de Kanto, Johto, Hoenn e Sinnoh, Dratini é um pokémon um tanto 

incomum, já em Unova alguns pescadores tem a sorte de capturá-lo facilmente, mas 

como que vale aqui é a variedade, vamos pela maioria! Ele é sim um pokémon raro! Ah, 

e além disso, se evoluir tudo se tornará um Dragonite, do tipo "quase-lendário"... Nota 

9! 

     – Nota 9? Uau! Não falta muito para você ser classificada para a próxima etapa! E aí, 

Snyder? 

     – Ora, é um Dratini! Super raro e superpoderoso! Sem comentários!! Nota 9! 

     – Dezoito pontos! Não tem como não passar! E aí, Senhor Presidente, o que o senhor 

acha? 

     – Muito esperta... Dratini é um pokémon raro. Não é fácil de encontrá-lo. Apesar do 

tamanho, ele é poderoso e não deixa nenhum oponente se sobressair e ao mesmo tempo 

é um pokémon fofinho e "básico". Meus parabéns Nota 9! "Simbora pra final!" 

     – Kyaaaah! Eu passei, X! Uhu! Vamos, Dratini! 

     – Tini! 

     A garota pula do palco, feliz da vida, indo falar com seus amigos... 

     – Parabéns, Y! Você passou! Quem diria... Um Golurk não passou mas um Dratini 

sim... 

     – A diferença, caro X, é que um Dratini está à nossa altura, um Golurk não... 

     – Eu não pedi a sua opinião, Matthew! 

     – Ah, que isso meninos? Não briguem, fiquem felizes por mim! 

     Mais uma pessoa sobe ao palco. Um adolescente. Aparentemente 14 anos. Rosto 

coberto de espinhas. Estilo "emo". Ele dispara sua pokébola e dela sai um grande 

pokémon... Gliscor! 

     – Gliscor, Gli! 

     E as notas são razoáveis... 7, 7 e 7... Ele passa... Em seguida, um garoto ao estilo 

esportista, jogador de futebol, sobe no palco correndo, revelando Umbreon, seu 

pokémon... 
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    – Um-breon! 

    Por incrível que pareça, as notas também são razoáveis e Umbreon é classificado! 7, 

8, 9! 

    – E vamos chamar o nosso último participante! Entre, Matthew! 

    – Uhu! Vai lá, Matthew! 

    – Psiu! Y, não faz escândalo! 

    – Bom, e que venha o meu pokémon... 

    Matthew sobe no palco e, calmamente joga a bola pra cima. De dentro dela "brota" 

um pokémon, que cai sobre os braços do garoto. Todos, admirados ficam 

boquiabertos... O  misterioso e tão aguardado pokémon que Matthew capturara era um 

mero... Magikarp! 

     – Magi! Karp, karp! 

     – Mas... Isso é um insulto! Não existe pokémon mais comum do que um Magikarp, 

meu garoto! – O apresentador se exalta. 

     – Depende do seu ponto de vista... Magikarp é um pokémon como qualquer outro. 

Ele pode ser achado nos mais diversos lugares, nas mais diversas condições. Kanto, 

Johto, Hoenn, Sinnoh... Mas pararam para pensarem Unova? Em Unova Magikarp é um 

dos pokémons mais raros, isto porque ele só pode ser adquirido via "compra"! 

     – É, ele tem razão... – Donna, a jurada concorda com Matthew. 

     – Ou aqui mesmo, regionalmente... Fiz uma pesquisa rápida com minha "i Dex" e 

descobri que não existe Magikarp por estas bandas. Em um raio de 9000 km é 

impossível achar Magikarp's, sendo portanto um pokémon raro e improvável de 

aparecer por aqui, legalmente me deixando participar do concurso... 

      – Vamos ver o que os jurado têm a dizer... Donna? 

      – A explicação dele foi realmente muito boa! E se pensarmos por esse lado, é até 

uma discriminação com a Magikarp! Como todos sabem (ou devem saber), Magikarp é 

um dos pokémons mais "inúteis" no mundo inteiro... Está aprovado! Nota 10! 

      – Snyder? 

      – A boa e velha Magikarp, sempre aprontado! Vou seguir a dica da nossa amiga, a 

Donna! Nota 10! 

       – É incrível! E o senhor, Senhor presidente? 

       – É, é realmente um grande preconceito! Nota 10 e acabou a história! 
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       – Pela primeira vez na história do torneio... é unânime! Magikarp passou para a 

segunda etapa com "30" pontos! Mas pra quem achava que tudo acabou, muito 

enganado ,o torneio está só começando! Agora, todos os participantes que passaram, por 

favor se dirijam ao palco! Iremos sortear os 4 finalistas aleatoriamente com o nosso 

computador... 

        – Podem passar! 

        Ethan, da Gardevoir, 

        Rose do Gallade, 

        Y do Dratini, 

        Paul do Gliscor, 

        Harry do Umbreon, 

        e Matthew do Magikarp! 

        – Muito bem, para a segunda etapa do torneio, os seis que não forem sorteados 

estarãodesclassificados! Os dois (Isso mesmo, apenas dois) que forem classificados irão 

batalhar entre si e o que ganhar se tornará o grande vencedor! Lembrando que esta 

escolha é totalmente aleatória, hein, gente? De olho no telão!! 

     Cartas com fotos dos rostos dos participantes surgem no telão. As cartas são  viradas 

"de costas", embaralhadas e a maioria delas são eliminadas, sobrando apenas duas... 

Logo as cartas se viram, revelando os participantes... A Primeira carta se vira e é... 

     – Matthew! 

     A segunda carta começa a se virar lentamente. E para a surpresa de todos, quem irá 

batalhar contra Matthew será... 

     – Y! É isso aí, meus amigos! A batalha final está formada! Os dois que continuam 

competindo no torneio são Matthew e Y! E que subam ao palco! 

     – Já estamos aqui... 

     – (Uhu! Eu sou muito sortuda! Eu passei de novo!) 

     – Ah, é! Muito bem, como eu ia dizendo, Snyder, que tal ler as regras pra gente? 

     – Bom, a batalha será 1x1. O pokémon que vocês capturaram deverá ser utilizado na 

batalha. O primeiro que perder tá fora. Fui claro? 

      – Perfeito! 

      – E que comece a luta! 

      – Dratini... Avante! 
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      – Vai, Magikarp! 

  Vs.   

      Os dois pokémons saem gloriosos de suas pokébolas, entretanto, Magikarp não 

consegue ficar de pé fora da água e começa a se mexer tentando se levantar e 

procurando a bendita água... 

     – Comecem! 

     – Vamos lá, Dratini! Use Surf! 

     Dratini salta e começa a girar. De sua cauda surge um redemoinho de água que 

inunda o campo de batalha, formando ondas que atingem Magikarp com tudo, 

causando-lhe vários danos... 

     – Karp, karp! 

     – Não se preocupe, Magikarp! Agora a Y nos deu a maior vantagem do jogo jogo? a 

água!  Vamos em frente! Use Tackle! 

     – Karp! 

     Magikarp fica de pé com a água e começa a nadar em disparada, atingindo alta-

velocidade em segundos... E assim, ele avança cada vez mais, até que atinge Dratini... 

     – Aproveite que ele está perto e use Iron Tail, Dratini! 

     – Tini! 

     Dratini balança sua cauda e ela fica metalizada, dando um poderoso golpe que joga 

Magikarp para cima... O pokémon-carpa acaba parando do outro lado do campo... 

     – Agora, Dratini... Use o Fly! 

     Dratini começa a voar, subindo cada vez mais alto... 

     – Vamos, Magikarp... é hora de matar o tempo! Splash! 

     Magikarp mergulha na água rasa e fica parado, "vibrando" seu corpo, sem nenhum 

efeito... Enquanto isso, Dratini começa a descer, vindo em direção ao pokémon 

aquático... 

     – Vamos, Dratini! Use o Fly agora! 

     – Tini! 

     – Não mesmo! Magikarp, vamos dar um golpe de mestre! Use o Tackle... Pra cima! 

     Dratini desce com tudo, investido de cima pra baixo enquanto Magikarp sobe 

rapidamente, investindo de baixo para cima...  E numa fração de segundo as cabeças se 
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encontram, colidindo uma com a outra... O impacto dos dois movimentos, Fly e Tackle, 

é tão grande, que arremessa os dois pokémons para longe... 

      – Dratini, não! 

      – Magikarp? 

      – Karp, karp! 

      Magikarp surge da água que restou do Surf, ainda "vivo". 

      – Dra... Tini! 

      E Dratini aparece atrás de Y, pra onde ele havia sido jogado... 

      – Dratini, você está bem! Beleza! Use o Surf novamente! Agora vamos incrementar! 

      – Tini! 

      Dratini repete o esquema. Ele pula e cria uma redemoinho de água, enviando uma 

onda gigante pra cima de Magikarp... 

      – Vamos, Magikarp, use o Splash e "perfure" a onda. 

      Magikarp começa a se estabanar todo, vibrando como uma furadeira, à espera da 

onda... 

      – Dratini, use Iron Tail! 

      – Tini! 

      Dratini avança com seu Iron Tail, penetrando onda à dentro e sendo levado por ela, 

como o impulso das ondas do mar... 

      – Karp, karp! 

      – Tini! 

      A onda finalmente chega perto de Magikarp, que continua se debatendo como um 

louco. Mas Dratini surge de dentro dela e metaliza sua cauda, grudando-a na cabeça da 

carpa... 

      – Tini? 

      Magikarp, todo energizado, começa a faiscar. O Iron Tail pegou logo no pokémon 

que estava pulsando há bastante tempo... Como resultado, ele começa a faiscar, dando 

um choque elétrico em Dratini... 

      – Tini... 

      – Dratini, não! 
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      – Vamos, Magikarp! Use Flail! 

      Magikarp pula e se vira de costas, batendo em Dratini com sua cauda... 

      – Tini, tini, tini... 

      – Ah, qualé, Dratini? Flail não causa danos! Menos drama, hein? 

      – Só pra aquecer! Magikarp, use o Splash contra o Dratini! 

      Magikarp salta mais uma vez e começa a se debater, descendo com tudo e 

empurrando o corpo de Dratini contra o chão... 

      – Tini... 

      – Fly, Surf, Iron Tail... Tem mais um... Mas qual é mesmo? 

      – Y, é o Dragon Rage! – X grita da plateia, ajudando Y a se lembrar. 

      – Ah, muito obrigada! Dratini, use o Dragon Rage e acabe com essa carpa maldita 

de uma vez por todas! 

      – Tini! 

      Dratini cuspe uma rajada de chamas azuis que atinge Magikarp com tudo, 

empurrando-a para cima e assim, removendo-a de cima de seu corpo... 

      – Magikarp, não! 

      As chamas tornando-se a figura de um dragão, que engole Magikarp, causando-lhe 

danos múltiplos... E assim, uma grande explosão de chamas azuis acontece, torrando a 

última fagulha de HP que podia haver em Magikarp... Este era o final... 

      – Magi-- Karp-- @-@! 

      – Magikarp está fora de combate! A vitória da batalha e do torneio vai para Y e seu 

Dratini! 

      – Eu não acredito... Eu... ganhei? 

      O Presidente do Fan Club se aproxima de Y e lhe entrega uma medalha... Pega em 

seu braço e o levanta (ou pelo menos tenta) pra cima... 

      – Eis aqui a Campeã! 

      – Isso quer dizer que... Eu posso ficar com o Dratini? 

      – É claro! 

      – Y, meus parabéns... Se você ganhou, isso significa que vou ter de devolver a 

Magikarp, mas tudo bem... Olha só pra este pokémon! 
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      Matthew aponta o dedo para Magikarp. Seus olhos eram uma espiral viva... Estava 

completamente esgotado, mas continuava vibrando, se debatendo de uma lado para o 

outro, sem nenhum efeito... 

     – Eita! O bicho tá indemoniado? 

     – Acho que é normal das Magikarp's ser assim... "Cheio de vida"... 

     – Bom, e agora? 

     – Agora vamos para a cerimônia de comemoração pela sua vitória! 

     E assim termina mais um dia. Y é premiada oficialmente com seu Dratini, que é 

transferido eletronicamente para uma pokébola "normal" e assim, o torneio oficialmente 

chega a o fim. X e os demais participantes devolvem seus pokémons para a floresta, 

onde todos os liberam ao mesmo tempo perto do portão principal, fazendo um lindo 

show de luzes com suas pokébolas brilhando em um tom de azul... Todos, muito felizes 

agora seguem rumo a suas jornadas. Não foi dessa vez que o X, o Matthew ou qualquer 

outro participante levou um pokémon novo (e raro) pra casa, mas mesmo assim, eles 

ficaram felizes, felizes em ver um sorriso alegre no rostinho da Y... Esta era sua 

primeira captura. Sua primeira e inesquecível captura... 

     Mas enquanto isso, nossos detetive e seu Krookodile continuam suas procuras 

arduamente atrás do criminoso que ameaça a região de Parisia... 

     – Mas onde é que esse bandido foi parar, hein? 

     – Krook... 

 

10 – VS KROOKODILE 

 

  

     Não aguentava mais correr. Dobrou a esquina e continuou perseguindo o bandido. 

Faltava muito pouco e agora sim ele sabia que podia dar conta do criminoso. Muralhas 
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se ergueram à sua frente. Era um beco sem saída. A oportunidade perfeita para ele 

capturar o delinquente. Seu tempo estava esgotando. Havia mais de dois dias que esta 

perseguição acontecia e agora, finalmente chegou o final. Riley finalmente poderia dar 

um basta à esta situação... 

     Fechou os olhos por um momento, limpou o suor que cobria sua testa e continuou 

correndo. A luz já ficava pra trás e a escuridão, de repente tomou conta do lugar. 

Quanto mais ele corria, mais escuro o lugar ficava. Ouviu-se o ronronar de algum 

pokémon e a tampa de uma lata de lixo caindo no chão. Riley sabia que não estava 

sozinho e tinha que dar um basta nisso... 

     O ladrão continuou fugindo, era possível ouvir seus pés arrastando no chão enquanto 

o mesmo corria. Estava ofegante. Dava pra ouvir há quilômetros. Mas Riley não. Ele 

ainda estava em condições de continuar correndo e de continuar nessa busca 

interminável... 

     – Você não vai fugir por muito tempo! 

     – É o que veremos! 

     O ar de desafio tornou-se muito claro. Ele desafiava o detetive, que não aguentava 

mais aquela perseguição ardente. Ele tinha que fazer alguma coisa. Precisava. Era hora 

de botar pra quebrar... 

     Jogou sua pokébola pra cima e de dentro dela surgiu um tirano crocodilo, dando um 

rugido feroz que ecoava pelos tijolos... 

      – Krook! Dile! 

      – Use o Hyper Beam! 

      Uma esfera de luz quebrou as trevas ao redor, sendo disparada na forma de um raio 

contra o chão. A explosão era inevitável. A cortina de fumaça se estendeu enquanto as 

chamas queimavam a calçada. A enorme fogueira iluminava o lugar todo, mas nenhum 

rastro do terrível ladrão de pokémons. Riley falhou. Mais uma vez... 

 

... 

 

     – Poderia nos dar mais detalhes de como tudo aconteceu? 

     – É claro... Bom, tudo começou quando eu e a Y resolvemos ter uma batalha de 

"treinamento", só pra esquentar nossos pokémons... 

     – Vai, Dratini! É hora da batalha! 
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     – Tini! 

     Dratini ergueu-se, confiante. Esta era sua primeira batalha de treinador contra 

treinador desde que ele venceu o Magikarp do Matthew no concurso de capturas. Agora, 

ele estaria enfrentando um desafio de nível maior, muito maior. 

     – Vai você, Gligar! 

     – Gli! Gar! 

     Gligar sai de sua pokébola com um ar de confiança, aparentando estar bem treinado e 

bem melhor depois daquele susto em Galatan City. Suas costas e asas já estavam 

cicatrizadas e seu nível bem mais elevado... 

     Logo, os dois pokémons se posicionam na frente de seus treinadores e assim, a 

batalha "amadora" tem início... 

     – Vamos, Gligar! Use o seu Hidden Power! 

     – Gli! Gar! 

     O pokémon voador voa alto e suas asas começam a brilhar, formando um "X" em 

sua frente. Esse "xis" se dissolve em micro-esferas de energia, que são disparadas com 

força total contra o pokémon dracônico. 

     – Tini-- 

     Dratini leva todo o dano, mas o golpe não é muito efetivo... 

     – Ah, é? Dratini, vamos nos vingar! Levante-se! 

     – Dra! Tini! 

     – Use o Iron Tail! 

     A cauda de Dratini começa a "metalizar", tornando-se tão dura quanto um diamante. 

     – Vai! 

     Dratini avança com tudo, pulando em cima de Gligar... Logo o dragãozinho usa sua 

cauda como um chicote metálico, golpeando o pokémon dragão com ela. 

     – Gli! 

     – Não desista, Gligar! Use o Swift! 

      Já era possível ver uma pequena quantidade de pessoas se aproximando pra ver a 

batalha. No começo eram três. Depois, com o tempo, o número foi aumentando. Passou 

por seis, oito e agora varia entre vinte e trinta. Todos os espectadores, atentos a cada 

movimento, assistem a batalha admirados com a força dos pokémons... 
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     – Vai, Gligar! Use o Poison Sting! 

     Gligar avança com tudo, disparando espinhos venenosos contra Dratini, O pokémon 

dragão se desvia, evitando a maioria dos espinhos, mas alguns o atingem, deixando 

envenenado... 

    – Droga... Dratini, use o Dragon Rage e acabe com isso! 

    – Tini! 

    Dratini forma uma bola de fogo azul em frente à sua boca e logo dispara a esfera no 

formato de um raio, atingindo Gligar com tudo... 

     – Gli-- 

     O pokémon voador começa a despencar do céu, quase inconsciente... 

     – Gligar, não desista! 

     Mas Gligar voa de volta, restando apenas alguns centímetros para ele atingir o chão, 

evitando assim, grandes danos. 

     – Gli! 

     – Vai, você consegue! Use o Guillotine! 

     – Já vai apelar pelo "KO"? Tsc, tsc, que coisa feia! Dratini, vamos usar o Surf! 

     – Tini! 

     O pokémon começa a brilhar em um tom azul, e uma grande onda sob seus "pés". 

     – Pra cima dele! 

     Dratini começa a surfar, mergulhando na onda,que avança rapidamente pra cima de 

Gligar, atingindo o pokémon em cheio. 

     – Gli-- 

     – Termine com o Iron Tail! 

     Dratini energiza sua cauda, transformando-a em ferro puro. Assim, ele dá uma 

"ferroada" na cabeça de Gligar, que cai no chão, esgotado... 

     – Gli-- @-@! 

     – Yeah! Eu venci! 

     –  É, mas só porque eu facilitei! Se eu tivesse usado o Froakie você nunca teria 

vencido! 

     – Ah, é? Pois vai lá! Usa ele! 
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     – É o que eu vou fazer! Gligar, retorne, amigão! Froakie-- 

     – Krook! 

     Krookodile surge no meio da multidão, interrompendo a luta. Sua pele toda esfolada 

e sua cara de preocupado intrigavam a todos os que estavam ali. O que aquele pokémon 

estava fazendo? 

     – Ei, Krookodile! Use o Stone Edge! 

     – Krook! 

     Krookodile cria uma chuva de pedras, que é lançada para cima, atingindo um 

inimigo não muito longe, mas que tinha passado despercebido por todos... 

    – Gyaaaar! 

    – Gyarados? Krookodile:? Mas o que é que tá acontecendo aqui? 

    – X? Vamos, me ajude a deter aquele "Rocket"! – Riley surge, rompendo a multidão 

e chamando mais a atenção ainda... 

    – Rocket? 

    Olhamos para cima e vimos um homem montado no Gyarados. Ele estava com um 

uniforme estranho, com um grande "R" marcado em seu peito. Vestia preto. 

     Seus olhos brilhavam um tom de verde esmeralda, mostrando uma tremenda 

crueldade com sua expressão fria e amarga, enquanto o pokémon, enfurecido, voava de 

um lado para o outro, esperando o momento correto para atacar. 

     – Gyarados, Hyper Beam! 

     O pokémon enfurecido abriu sua boca e disparou uma rajada de energia contra a 

multidão, que caiu, sofrendo o ataque... 

     – Argh... 

     – Y! 

     Y foi atingida pelo ataque. Seu braço ficou com algumas queimaduras leves, mas só 

porque eram leves, não queria dizer que eu tinha que deixar essa passar. Eu precisava 

fazer algo. E fiz. 

     – Dratini, acha que pode me ajudar aqui? 

     Dratini balança a cabeça positivamente. Ordenei que ele usasse o Surf, que atingiu 

toda a multidão, apagando as chamas do ataque de Gyarados. Alguns tiveram a sorte de 

serem socorridos à tempo, outros estavam com muita dor e precisavam ser levados para 

o hospital. 
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     – Muito bem, Froakie! Vamos lá! 

     – Froa! 

  

     O pokémon-sapo saiu de sua pokébola estranhando toda aquela cena ao seu redor, 

mas continuou me obedecendo, lutando ao meu lado... 

     – Froakie, use o Water Gun no Gyarados! 

     Apontei para o pokémon, que logo recebeu um jato de água fria, desestabilizando e 

despencando do céu... 

     – Gyarados! 

     O homem voou de cima do Gyarados, e quanto estava prestes a grudar a cara no 

chão, uma mão amiga lhe ajudou. Krookodile segura o homem, impedindo que a queda 

fosse fatal. 

     – Gyaa... 

     Gyarados, pelo contrário, cai no chão e se machuca todo, mas logo levanta a cabeça 

e volta a batalhar... 

     – Gyarados! Ataque todos com o seu Twister! 

     – Groooar! 

     O pokémon começa a girar em torno de si mesmo, formando um redemoinho de 

vento muito poderoso. A briza ao seu redor começa a faiscar, concentrando toda a 

energia do tipo dragão naquele tornado... 

     – Krookodile, use o Sandstorm! 

     – Krook! 

     O pokémon-crocodilo tenta atacar, mas o golpe lhe atinge antes. Como resultado o 

homem é arremessado longe, escapando dos braços de Krookodile... 

     – Hahahahah! Agora vocês nunca mais me pegam! 

     – Froakie, agora! 

     O pokémon cuspiu um jato de água nos pés do homem misterioso, que caiu no chão, 

dando de cara na calçada... 

     – Riley, o que tá acontecendo? 

     – Ele é um criminoso (e agora percebo que é um terrorista), e daqui não passa! 
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     – Vamos, Gyarados! Use o Hydro Pump! 

     Gyarados cuspe uma rajada de água que atinge Froakie com tudo, sendo dez vezes 

mais forte que o Water Gun do pokémon... Com isso, o meu pokémon inicial é 

empurrado pra cima de Dratini e consequentemente, cai em cima de Y, que estava 

machucada, no chão. 

    – Froa-- 

    – Froakie, não! 

    Riley então pula na minha frente e ordena seu Krookodile a atacar... 

    – Krook! 

    O pokémon então se mexe, e dispara uma rajada energética nas cores vermelho e 

branco contra o pokémon voador, que leva todo o dano, caindo derrotado em cima de 

seu treinador, o homem misterioso vestindo preto... 

     – Gya-- @-@! 

     – É, conseguimos! 

     – Krook! 

     Riley comemora, mas não vejo graça nenhuma em comemorar por ter pego um 

ladrão depois de tudo isso o que ele fez. A maioria das pessoas ali ao redor se machucou 

com o Hyper Beam de Gyarados e não pode se levantar. Outras fugiram, e gritaria era 

total. Algumas partes do asfalto ainda ardiam em chamas e as pessoas estavam 

horrorizadas com tudo aquilo. 

     – Já faz uma semana que eu corro atrás de você, mas dessa você não escapa! 

Sandstorm! 

     Krookodile forma um redemoinho de areia, que joga o homem e seu Gyarados para 

cima. 

     – Aaahh! 

     – Vamos, você está preso! Se resistir (mais ainda), será pior pra você! Acredite! 

     – T-tudo bem, eu me rendo... 

 

     Acalmei quando ouvi o som da ambulância. As pessoas começaram a ser levadas 

para o hospital. Me senti enjoado com tanto correria. Y estava se sentindo melhor, mas 

seu braço ainda doía. 

     – Calma, Y! Tudo vai ficar bem... Eu espero... 
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     – Muito obrigado, X... Você ajudou a capturar aquele desgraçado! Merece toda a 

minha gratidão! 

     – Eu só fiz o que tinha de faz-- 

 

     De repente, senti meu coração rodopiar. Os lábios da Y encontraram os meus. Minha 

pele ficou arrepiada, era como se uma corrente elétrica tivesse percorrido o meu corpo 

inteiro, da cabeça à sola dos pés. 

     Aquele beijo quente e doce mudou totalmente o clima ao meu redor. Esqueci de 

todas aquelas pessoas, de todo aquele desastre e voltei a beijar a garota, mas desta vez, 

eu investi contra ela, dando o melhor de mim, saboreando aquela boquinha linda que me 

fascinava... 

 

     – Gostei dessa gratidão. Por mim você poderia ficar grata pra sempre! 

     – Ah, quê isso, bobinho! Se bem que... Pode rolar, né? 

     – Isso é o que nó vamos descobrir. 

     – Desculpa interromper o clima entre os dois pombinhos, mas a festinha acabou! É 

hora de irmos para o hospital! 

     – Riley? 

     – Não, não, a Fantina! É claro que sou eu! Esperava quem ma--  – Riley perdeu a 

fala e desmaiou bem ali na nossa frente. Entramos na ambulância e fomos os três pra o 

hospital. Essa foi minha última recordação daquele lugar. 

 

     – Muito bem, senhor "Ekss"... O senhor está liberado! 

     – Muito obrigado, seu delegado! 

     Saí da delegacia ainda horrorizado com tudo o que estava acontecendo... Atravessei a 

rua e cheguei ao grande Hospital (para humanos/pokémons) que tomava conta do 

quarteirão inteiro... 

  

Passei pela grande entrada, passei pela recepção e subi até o quarto... Fui falar com Y, 

que se recuperava lentamente, ainda em observação... 

 

      – Eu estou bem, não se preocupe. Vá ver como está o Riley! 
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      – Calma, está tudo bem com ele. O Riley teve só um desmaio por "fome". Ele 

passou tanto tempo atrás do bandido que se esqueceu de cuidar dele mesmo... 

      – X... Você... Acha que eu beijo bem? 

      – O que é isso, Y? Estamos no meio de uma desgraça e você vem me perguntar logo 

isso? 

      – É que... 

      – É, você beija sim. 

      – Bom, eu... você... Você beija bem também. 

      – Posso provar mais um pouquinho? 

      – Não, só se você quiser namorar comigo. 

      – Uma menina convidando um menino  para namorar? É estranho, mas eu vou 

aceitar, benzinho. Você é tudo pra mim... 

     Nos beijamos de novo. Tentei esquecer de todas as minhas preocupações no 

momento e relaxei. Precisava manter a calma e a postura. 

      Cara, nem dava pra acreditar. A menina que eu gosto está namorando comigo. Isso 

nunca tinha acontecido comigo. Eu geralmente era rejeitado por todos, mas desta vez foi 

diferente. Eu tinha a Y e ela me tinha... Estávamos em perfeita conexão, um lindo casal 

apaixonado. Embora fossemos tão bonitinhos, a cena era trágica, nada romântica, do 

tipo "nada a ver", mas lá estávamos, namorando em um hospital... 

     – X, posso te perguntar uma coisa? 

     – Sim? 

     – Você quer ser uma detetive, não é mesmo? 

     – É... 

     – Então vamos juntos atrás dessa tal "Equipe Rocket"? 

     – O que? Mas isso é assunto pros federais! 

     – Ah, por favor, amour! Este clima tenso me deixa eu tão... inspirada! 

     – Tá, mas vamos apenas ajudar o Riley com as investigações, não vamos nos meter 

em encrenca! Você sabe que você tem um talento natural para parar em cima de uma 

cama de hospital, não pode andar em confusões como essa! 

     – Talento natural? Acho que é de nascença! É, talvez não devêssemos nos meter em 

tantas enrascadas, mas por favor, eu... Eu gosto de "adrenalina"... 
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     – Mas, Y... 

     – Ah, por favor? 

     Não pude me segurar. Ao ver aquela carinha triste, me derreti todo. Eu tinha que 

aceitar esse pedido, por mais maluco que fosse... 

     – Tudo bem... 

     – X, sabe de uma coisa? 

     – O que? 

     – Je t'aime! 

 

     Aquela foi a declaração de amor mais profunda de toda a minha vida. Y me amava. 

Eu podia sentir isso só olhando pros olhos dela. Não precisava nem ela me dizer, dava 

pra notar. Seu jeitinho meigo e doce me deixava cada vez mais caidinho por ela e isso 

era o suficiente para me fazer beijá-la de novo... 

 

     No outro dia, no Centro Pokémon, tomávamos uma boa xícara de chocolate quente 

no capricho enquanto o jornal da manhã passava na TV. Era impossível não notar o 

tumulto envolvendo o ataque do Rocket e seu Gyarados contra os inocentes... 

     – " Riley, o detetive teen mais famoso do momento continua resolvendo o caso, com 

muita atenção. Riley, uma palavrinha para nós?" 

     – "Bom, está tudo muito confuso. A Equipe Rocket até então estava muito focada 

nas regiões de Kanto, Johto e depois migrou para Unova. Estou com receio de que ela 

esteja migrando para Parisia também." 

     – "E aquele garoto, o tal 'X' ?" 

     – "Eu conheci o X faz ponto tempo e... Hum... Bom, ele me ajudou a pegar aquele 

bandido e ajudou a controlar as chamas do Hyper Beam que atingiu a multidão." 

     – Droga... 

     – Não se martiriza, X! Já passou! 

     – Mas aquele bandido vai sofrer! Ele precisa pagar pelo que ele fez! 

     – Ele já foi preso! Não tem mais o que fazer! 

     – Droga, droga, droga... Se eu tivesse agido a tempo ele não teria atacado as pessoas! 
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     – Mas X, o Riley que é o Riley tava atrás dele havia muito tempo! Você não ia 

conseguir detê-lo! 

     – Mas eu... Eu devia... 

     – Lembra o que eu perguntei ontem lá no hospital? 

     – Ah... 

     – Pois então? Vamos atrás do "Rocket's"! Vamos destruir essa organização e acabar 

com essa violência toda! 

     – Tamo junto! 

 

     E assim, selamos nosso pacto com um longo beijo. A partir dali, nossa principal 

meta não era ganhar mais insígnias, nós tínhamos que deter aqueles bandidos que 

poderiam estar "migrando" para Parisia, como fizeram em Johto e em Unova. Nós 

tínhamos que começar a seguir os seus rastros, nós tínhamos que por nosso plano em 

ação... Era essa a chance de eu me tornar um detetive conhecido e eu não podia 

desperdiçar... 

 

     Uma organização secreta invadiu Parisia. Motivos? Desconhecidos. Estão sendo 

discretos, mas por quanto tempo? Por quanto andarão por aí disfarçados entres as 

pessoas de família? Porquanto tempo continuarão se escondendo? Quais são os seus 

segredos, razões, farsas, seus pontos forte e fraco...? Isso é uma verdadeira incógnita, 

mas eu, "X", vou descobrir isso, nem que eu tenha que sacrificar minha própria vida. 

11 – VS PANCHAM 

 

      Eu e Y já estávamos "juntos" fazia dois dias. Já nem lembrava mais de tanta 

"obscuridade" invadindo nossa região, eu só queria estar perto dela. Eu só queria estar 

perto da garota que eu amo. 
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Fazia muito frio naquela noite. Estávamos abafadinhos comendo pipoca e assistindo 

filme romântico na televisão, hospedados no Centro Pokémon da cidade. 

     – Ei, X... 

     – Que foi, amour? 

     – Bom, eu só tava pensando... A gente saiu sem rumo na nossa jornada pokémon... 

Não fomos atrás de ginásios, nem de torneios, nem nada do tipo... Acho que nossos 

pokés também merecem um pouco de atenção! 

     – É, você tem razão! 

     Beijei-a e levantei. Peguei as pokébolas dentro de minha mochila e resolvi trazer 

todo mundo pra fora... 

     – Saiam, todos! 

     Lancei as esferas para cima e de dentro dela surgiu um bando de criaturinhas 

aparentemente exaustas, com sono, frio e fome... 

     – Froa! 

     – Fen! 

     – Foo! 

     – Gli? 

     – Tini! 

     O grupo, aparentemente abatido, exausto depois de horas de treinamento intensivo, 

se deita, para descansar... 

     – É, parece que todos estão cansados! 

     – Esperava o que? Essa semana foi muito corrida! Não tivemos nem tempo pra 

passear, foi só batalha, batalha, batalha... 

     – Certo... Tá na hora de deixar os pokémons decidirem o que fazer, não é? 

     – É isso aí... 

     – E aí? Quem quer ficar e aproveitar o dia, ou melhor, o final do dia? 

     Todos os pokémons "gritam", deixando o seu voto. 

     – É, estava na hora mesmo... 

     – Ei, já sei! E se a gente fosse no parque? 
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     Todos votam a favor... E assim foi. Nos preparamos e fomos ao parque, nos 

extremos da cidade... 

     – Olha só quanto "laranja"! O outono esse ano tá meio rigoroso, né? 

     – Vamos nos sentar naqueles bancos! Enquanto isso a gente deixa os pokémons se 

enturmarem com, a natureza! 

     – Olha quer amor! O Froakie tá tentando escalar uma árvore! 

     – E olha que ele consegue! 

     – Eu sei... 

     – Ei, pessoal! O que estão fazendo aqui? 

     – Riley? 

     – Não, não, Alder, o ex-campeão da Liga Unova! 

     – Ah, deixa de ser chato... A gente tava aqui curtindo o momento. Deixamos que 

nossos pokémons andassem fora das pokébolas para que eles descansassem depois do 

árduo treinamento! 

     – Vocês o que? Estão malucos? 

     – Por que? 

     – Porque recebemos uma ligação dizendo que o Parque está infestado de "Rocket's"! 

Eles podem roubar qualquer um dos seus pokémons facilmente! 

     – E "infestado" seria tipo... Quantos? 

     – Não sei informar. Meia dúzia talvez. Mas podem vir mais. É bom vocês irem 

brincar em outro lugar! Aqui é zona de perigo! 

     – Não. Nós decidimos que vamos ajudar na investigação. Daqui a gente não sai até 

que os bandidos apareçam! 

     – Não dá! Vocês não entendem? Vocês tem que sair! É minha obrigação proteger os 

civis! 

     – No momento não somos civis, Riley. Somos detetives interessados nessa tal 

Equipe Rocket. Precisamos descobrir o que eles fazem e porque eles fazem. 

     – X, vê se cresce! 

     – Do que você tá falando? Essa é a minha única chance de mostrar pro mundo o que 

é um detetive de verdade! 
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    – Mas... Você é iniciante! Não pode se meter nessa encrenca! A Equipe Rocket é a 

maior e mais complexa "máfia" de todo o Mundo Pokémon! Vocês não podem-- 

    – Já chega! Eu vou investigar e pronto! 

    – Não, você não pode! Entenda, X... Se você quiser eu até de dou um "caso" pra você 

resolver, mas isso aqui é assunto sério! Barra pesada! 

     – Hã... Meninos? Acho que temos problemas! 

     – Pode apostar que sim, "ruiva"! 

     – Essa não! Uma Rocket! 

     A mulher sorriu. Sua expressão facial era fria e ao mesmo tempo, sua expressão 

corporal era quente, em um ar sensual. 

     – Daqui você não passa! 

     Riley avançou na mulher. 

     – Riley, não! Deixa que eu cuido disso! – Espantei-me. Y desafiou a mulher para 

uma batalha pokémon. Briga de menina. Algo nos dizia para não interferirmos. 

     – Fennekin, está preparado? 

     – Fen, fen! 

     Fennekin deu seu sorriso malévolo, assim, encarando a Rocket, que, enfurecida, saca 

seu pokémon... Ela se prepara, pega sua pokébola e a lança. 

     – Pancham, é com você! Dança da batalha! 

     – Pan, pan! 

     Um pandinha surge de dentro da pokébola. O pokémon-urso junta uma folha no chão 

e começa a mascá-la, como um tique nervoso, caraterístico de sua personalidade 

impertinente... 

     – Pancham? Que pokémon fofinho! Deixa eu ver... 

     Pokédex: Pancham, o pokémon malcriado. Sua maior característica é a folha em sua 

boca. Apesar de ser fofinho, é um ótimo lutador. 

     – Vamos lá, Fennekin! É hora da luta! 

     – E se eu disser não? 

     – Vai ter que me impedir! 

     – Pois bem... Pancham? 
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     – Pan! Pan! 

     – Fennekin, Flamethrower! 

     A raposa de fogo cuspe uma rajada de fogo que vai pra cima do pandinha. 

     – Pancham! Parting Shot! 

     A visão de Pancham fica mais aguçada, e o pokémon se desvia do ataque, indo em 

direção a Fennekin e golpeando-lhe com um soco. 

     – Fen! 

     – É importante ressaltar que o Pancham não é de ficar parado. Se ele é lutador, ele 

luta. Quanto mais lutas, melhor para ele, não é, amigão? 

     – Pan, Cham! 

     – Mas eu não vou perder para ele! Ember! 

     Fennekin cuspe ferrões de fogo contra Pancham, que fica com queimaduras pelo 

corpo todo. 

     – Beleza! Agora vai! Use o Substitute! 

     Fennekin salta e começa a "brilhar" formando um substituto que fica parado ali na 

sua frente... 

     – Vamos, Fennekin! Esconda-se! 

     – Fen! 

     Fennekin tenta se esconder, mas ele não consegue fugir dos olhos de Pancham. 

     – A visão do meu Pancham é melhor do que a de muitos por aqui! Vai, Brick Break! 

     O ursinho dá um salto, energizando sua pata e logo desce com tudo, dando uma 

marretada na cabeça de Fennekin. O pokémon raposa fica tonto e meio que... 

desnorteado... 

     – Cham!! 

     – Esse Pancham é forte! Y, vê se toma cuidado! 

     – Não se preocupa comigo, X! Eu sei me cuidar sozinha! 

     Enquanto isso, sem que a gente pudesse perceber, do outro lado daquele parque 

estava acontecendo uma pequena "reunião". Algum fenômeno sobrenatural estaria 

prestes a acontecer naquele lugar e nós nem sonhávamos. Mas eles sabiam. Eles 

planejaram tudo direitinho... 
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     Lá estavam mais dois Rocket's. Eles pareciam discutir sobre uma cilada ou algo 

tecnológico que estavam "implantando" na vegetação ao seu redor. 

     – A armadilha está pronta? 

     – Mas é claro! 

     – Quando ele vai aparecer? 

     – Segundo meus cálculos, ele nem imagina que estamos aqui. Pode aparecer à 

qualquer instante. 

     – Mas e se não aparecer? 

     – Se não aparecer não podemos correr o risco de deixar a armadilha ligada e matar 

alguém. Seria muito prejuízo para a chefa, ainda mais depois do que aconteceu lá na 

cidade. 

     – Tem razão. Não queremos chamar tanta atenção assim, ou líder da organização 

"nativa" vai entrar em ação. 

     – É isso mesmo, Agora vamos lá. 3... 2... 1... 

     O homem ativou um mecanismo preso ás árvores. Uma espécie de "caixa de som". 

Minúscula, com um sensor de movimentos. 

     – Ei! Lá vem ele! 

     – Onde? 

     – Estou sentindo sua aura psíquica. E dá pra ver que ele também sente. 

     – Então abortar missão? 

     – Não, ainda não. 

     Uma fenda se abre no espaço-tempo e uma criatura celeste surge no meio das folhas. 

O portal logo se fecha atrás dela, comprimindo-se totalmente, como se nunca tivesse 

existido e lá estava o ser estranho... 

     Fechou os olhos e imaginou suas palavras, expressando seus sentimentos. Logo as 

palavras são transportadas para longe,  em forma de telepatia. 

    "Eu posso sentir vocês. Apareçam." 

     A criatura virou-se e não viu ninguém, Olhou para os lados. Nada. Parecia que 

estavam se movimentando. Mas para onde. Sim, para a frente. E lá vai ela, movendo-se 

rapidamente por entre as árvores, quando o sensor a detecta, emitindo uma onde de 

choques e assim, prendendo o místico pokémon por uma rede estática. 

     – Yeah! Nós o pegamos! Pegamos o Clone! 
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     "Clone? Esse é mesmo o meu nome? E vocês, quem são? Vamos, digam-me." 

     – Argh! Sai da minha cabeça, seu monstro! 

     A mente dos dois capangas é vasculhada centímetro por centímetro. Não passavam 

de idiotas brincando de vilões. Não valia a pena eles ficarem ali se fazendo de marginal. 

A criatura não podia perder mais tempo, então, olhou fixadamente para o aparelho que o 

mantinha preso e assim, o objeto explodiu, liberando o pokémon. 

    – Essa não! Ele fugiu! 

    – Vamos lá, Cloyster! 

    "Poupem-me." 

    A pokébola do Grunt permaneceu "estável" no ar e o pokémon não saiu de dentro 

dela. 

    "Agora vocês vão se arrepender de terem brincado comigo... Muahahahahah!" 

     Mas enquanto isso, do outro lado do parque, a batalha entre a capanga do Team 

Rocket e a nossa jovem estilista, Y, estava apenas começando... 

     De uma lado, uma guerreira, honesta, humilde e carismática, e do outro, uma mulher 

triste, sofrida, do lado obscuro da força. 

     – Fen, fen! 

     – Vamos, Fennekin! Use o Substitute! 

     – Eu não vou deixar! Pancham, use o Superpower! 

     O pokémon panda estendeu seus braços, abrindo-os completamente e assim, uma 

onda de energia tomou conta de seu corpo, deixando-o superforte. 

     – Vai, vai! 

     – Cham! 

     O pokémon atinge Fennekin com um poderoso soco, mas para a surpresa dele, o 

pokémon "explode", desaparecendo e assim revelando um substituto na manga... 

     – Vai, Fennekin! Flamethrower! 

     – Fen! 

     A raposa de fogo cuspe um jato de fogo que atinge o urso panda, contornando-o na 

forma um redemoinho e comprimindo-o sem dó, apertando as chamas contra o corpo do 

pokémon lutador. 

     – Pancham! Parting Shot! 
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     O olho do pokémon começa a brilhar em um tom de vermelho e ele olha para cima, 

avistando uma saída, pra fora daquele furacão flamejante. 

     Assim, o pandinha dá um salto e escapa daquele fogo, que se desfaz, falhando. 

     – Esse tal de 'Parting Shot' é phoda, hein? Mas não vai me impedir de te vencer,  sua 

capanga! 

     – Piranha! 

     A discussão continua por alguns minutos, mas vamos pular essa parte e vamos direto 

para as cenas de batalha. 

     – Fennekin, use Ember! 

     – Brick Break! 

     A raposa cuspe ferrões de labareda contra Pancham, mas o panda os rebate com seu 

punho energizado, enviando o golpe todo de volta pra cima de seu usuário... 

     – Cain, cain, cain! *com o rabo entre as pernas* 

     – Calma, Fennekin! Foi só um susto! 

     – Fen! 

     – Use o Substitute! 

     – Não, é a nossa vez! Pancham, Superpower! 

     Pancham atinge Fennekin antes que ele possa substituir seu corpo. 

     – Vai, Pancham! Termine com o Brick Break! 

     – Não mesmo! Fennekin, use o Flamethrower! 

     – Fen! 

     – Pan! Cham! 

     Fennekin dispara suas chamas, mas Pancham vem "cavando" até chegar no emissor 

do fogo e dar-lhe um golpe de caratê muito potente... 

     – Fen-- @-@! 

     – Fennekin, não! 

     A raposa, de fato, já não podia mais lutar. 

     – Pan... @-@! 

     As queimaduras causam danos internos no lutador, e este também cai, derrotado. 
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     – Pancham! 

     – Ih, agora sujou. Deu empate! 

     – Huh... Você me venceu, garotinha, mas saiba que da próxima não vai ter dó! Eu 

vou treinar o meu Pancham ao máximo e vou te derrotar, custe o que custar... 

     – É o que veremos! 

     A mulher joga uma bomba de fumaça colorida no chão e desparece, escapando da 

prisão. 

     – É, lá se foi a capanga! 

     – Não se preocupe, Y. Eu me chamo Riley, o Detetive! Eu vou conseguir 

desmascarar a Equipe Rocket de um jeito ou de outro... 

    – Você? Ah, não! Nós três vamos juntos nessa jornada atrás desses canalhas e vamos 

dar-lhes uma boa lição! 

    – Assim espero... 

Com a batalha entre Y e a capanga, parece que Riley finalmente deixou com que os dois 

participassem da investigação, concordando com que os dois jovens fossem "dar uma 

lição" nos Rocket's. E agora, com os laços de confiança estabelecidos, a jornada de 

nossos treinadores favoritos promete ficar cada vez mais "interessante". Mas enquanto 

isso, a criatura que outrora fez os capangas sumirem continua solta... 

     "Eu vou me livrar desses Rocket's, 

queiram eles ou não..." 

 

 

 

     Aquela manhã fazia muito frio. Era cedo. Sete horas, mais ou menos. Tínhamos que 

ir trabalhar. Riley conseguiu colocar a gente em um cargo temporário na "polícia" e 

agora nós devíamos seguir todas as ordens. Nossa primeira "missão" era investigar uma 

casa, em Lumiose City, minha cidade natal e para isso, tínhamos o busão cedo, para 

chegarmos antes do meio-dia... 
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Movie 01: Xerneas vs Yveltal! Battle for Life!! 
*Este especial se passa entre os capítulos 11 e 12 da fanfic* 
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01 – VS SPRITZEE 

 

 

 sol ardia na pele. A brisa dava uma leve sensação de “peso” no ar. Com 

certeza o tempo estava abafado e não seria nada interessante para treinar, mas 

X estava determinado a mostrar para o mundo quem ele era e porque ele estava 

ali. O jovem treinador apanhou suas pokébolas sobre a mesa no Centro Pokémon e 

seguiu em direção à rua, onde suas novas táticas de treinamento começariam. 

 – Muito bem, pessoal, todos para fora! – gritou animado, com esperança de que 

seus pokémons também estivessem se sentindo confortáveis em se levantarem cedo para 

treinar, mas não era o que acontecia. – Froakie? Gligar? Mienfoo? 

 As três criaturinhas paradas em sua frente pareciam com sono. Froakie, o sapo 

pula-pula puxava um ronco, sentado na calçada. Mienfoo, o mais esquentadinho, 

parecia meditar, com os olhos fechados e os braços cruzados, não se importando com 

ninguém além dele mesmo. Enquanto isso, Gligar, o morcego-escorpião planava pelos 

ares, louco por um pouco de liberdade. 

 – Ei, pessoal! Vamos treinar! 

 Mas nenhum dos pokémons parecia interessado nisso. Só queriam estar livres 

para fazer o que queriam. 

 – O que é que está acontecendo? 

 Uma voz fininha surge por trás do trinador, que se vira e dá de cara com sua 

companheira de jornada, Y, uma menina “da moda”, com lindos cabelos ruivos, que não 

eram cor-de-fogo, mas também não eram loiros. 

 – Y? Já está acordada? Ah, que bom. Puxa vida, eu tava tentando treinar, mas 

parece que essas crianças só querem brincar. 

 – Tem certeza? Parece que o Mienfoo está a fim de batalhar sim! 

 – Hã? Será? 

O 
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 X se abaixou e viu seu Pokémon, que o encarava com uma expressão séria nos 

olhos. Ele estava a fim de batalhar, para colocar toda a sua raiva e estresse interior para 

fora. 

 – Muito bem, vocês dois! Voltem para as suas pokébolas! 

 O treinador puxou de seu bolso duas bolas vermelhas, que disparavam uma 

rajada rubra nos monstrinhos, que automaticamente eram transportados para uma 

dimensão alternativa, dentro do objeto. Sendo assim, só Mienfoo, o Pokémon que 

queria batalhar, ficou do lado de fora. 

 – Agora temos que achar alguém com quem batalhar! 

 Neste exato instante ouviu-se um gritinho fino que penetrava nos ouvidos de 

qualquer um. Com o susto, os dois treinadores olharam para o lado e viram uma menina 

de cabelos castanhos e lindos olhos esmeralda correndo em direção à Y. A garota 

avançou com tudo e a abraçou. Y a reconhece imediatamente, abraçando-a também. 

 – Shauna! Há quanto tempo? 

  – Não te vejo desde o aniversário da Soraya! 

 – Pois é. Como você cresceu! Olha só pro seu cabelo, que lindo! E essas roupas? 

Com certeza comprou na E-bules, né? 

 – Mas é claro. Estou utilizando o dinheiro que eu ganho com batalhas pokémon 

para comprar as mais diversas roupas. Comprei também um relógio e já estou pensando 

em investir em uma tatuagem. 

 – Ah, você é treinadora também? 

 – Mas é claro. Eu não te contei? 

 – Não, nunca mais te achei online no Spacebook! Por onde andas? 

 – Bom, eu tenho utilizado outras redes sociais e tal, mas enfim, depois de tanto 

tempo, que tal uma batalha, amiga? 

 – Ah, desculpa, eu não estou no clima hoje, mas o meu amigo aqui, o X estava 

procurando alguém, não é, X? – Y por um momento tinha se esquecido de X, que 

continuava ali, ouvindo toda a conversa das duas amigas de longa data. 

 – É sim. – Respondeu o garoto. 

 – Ekss? Que diabos de mãe põe o nome num filho de Ekss? 

 – Shauna, menos. – Adverte Y. 

 – Não é um nome. É um codinome, exatamente para as pessoas não descobrirem 

o meu verdadeiro nome. Mas e aí? Vamos batalhar ou não? 
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 – Mas é claro. Mas primeiro, vamos para a saída da cidade. Lá não há o perigo 

de acertarmos o vidro de algum carro ou destruirmos a parede de um carro. 

 Todos concordam e assim os treinadores se retiram do local, indo para uma parte 

mais reservada, onde o verde prevalecia. Ao longe era possível ver pokémons selvagens 

correndo pelas graminhas altas da Rota. A brisa dali era mais fresca, o sol não pegava 

neles diretamente. Era como se de repente eles tivessem saído de um forno e ido para 

um lugar totalmente agradável. Não era pra menos, foram para um lugar que não fora 

alterado pelo homem, o que está ficando raro nos dias de hoje. 

– Então, a minha escolha é o Mienfoo! 

 X joga a pokébolas para cima e de dentro dela surge um pequeno Pokémon-

furão com expressão demoníaca no olhar. Estava esperando pela sua batalha fazia uns 

vinte minutos. 

 – É? Pois então eu escolho o Spritzee! Vai! 

 De dentro da pokébolas da menina surge um Pokémon pássaro com uma grande 

máscara teatral ao redor do rosto, iluminando seu pelo cor-de-rosa, que era fofinho e 

aparentemente quentinho. 

 – Muito bem, eu serei a árbitra da partida! – Y se posiciona entre X e Shauna, 

levantando duas bandeirinhas, uma vermelha e outra verde, com o apito segurado pelos 

lábios carnudos. – Vão! 

 E assim é dada a partida. Os pokémons em campo vão pra cima um do outro 

utilizando de sua força física e espiritual para atingir o oponente. 

 – Mienfoo, use o Jump Kick! 

 O Pokémon deu um salto no ar e chutou o pequeno Spritzee para longe. 

 – Essa não, Spritzee! Use o seu pó-de-fada! 

 Spritzee se levantou e começou a girar no ar, produzindo uma poderosa onda de 

vento que se arrastou pelo campo de batalhas a uma velocidade incrível, atingindo 

Mienfoo com tudo e empurrando-o para longe. 

 – Mienfoo! 

 X correu até seu Pokémon, que foi empurrado até uma árvore pelo movimento 

de Spritzee. 

 – Isso foi um... Foi um poderoso Fairy Wind! Já ouvi falar de movimentos do 

tipo fada, mas nunca tinha visto um tão de perto... Spritzee é mesmo incrível. 
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 – Foo! – Mienfoo resmungou no colo de X, pulando para continuar a luta. O 

Pokémon logo se posicionou de volta na frente da pequena fada e voltou a encará-la 

com sua expressão cheia de fúria. 

 – Vai, Mienfoo! Drain Punch! 

 – Use Aromatherapy! – Revida Shauna. 

 Spritzee começa a exalar um pó cor-de-rosa, que voa pra cima de Mienfoo, e, ao 

invés de causar-lhe danos, acaba curando o Pokémon, que avança com tudo e dá um 

soco na fada, jogando-a longe. 

 – Ih, errei. – Shauna fica vermelha ao perceber que tinha errado na escolha dos 

movimentos e faz seu Pokémon retornar á pokébolas, afinal, ele já estava bastante 

ferido. 

 – Eu também errava os movimentos dos meus pokémons quando eu estava nas 

primeiras semanas de minha jornada. É normal, mas depois de um tempo se acostuma. 

 – Bom, eu estou em minha jornada um pouquinho, ou melhor, há muito mais 

tempo que isso! – Shauna fica roxa de tanta vergonha, mas não ligava, afinal ela sabia 

que tinha pouca experiência com batalhas e com todo o lance de treinamento e criação 

Pokémon.  

 – Ei, que tal pararmos a batalha para irmos pegar alguns pokémons? Por trás 

daquelas árvores provavelmente há um bilhão de opções para a gente escolher! 

 – Tem razão. Vamos lá. Talvez eu consiga mais um bom poké para o meu time. 

Y, você vem com a gente? 

 – Mas é claro! Já estou indo! 

 Eles passaram pela graminha alta, que estava quase se tornando um brejo e 

entraram na floresta, que parecia estar repleta de folhas secas pelo chão e é claro, cheia 

de vida selvagem no seu interior. 

 Lá dentro o sol não entrava tão facilmente e a sombra parecia tão gostosa que 

tinha levado eles e suas roupas quentes ao paraíso. Mienfoo, que continuava fora de sua 

pokébola, ficava olhando para o topo dos enormes eucaliptos e procurando por algum 

oponente. 

 – Mienfoo, encontrou alguma coisa? 

 Mas o Pokémon não havia encontrado nada, ou melhor, ninguém, respondendo 

ao balançar a cabeça para os lados. 

 Shauna e Y entraram por uma passagem por entre as árvores enquanto X 

examinava umas flores exóticas que cresciam próximas às árvores. E quando todos 
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pareciam distraídos os suficiente para não perceber o que acontecia ao seu redor 

CABUM! Um enorme estrondo pega todos de surpresa. 

 – O QUE ESTÁ ACONTECENDO? 

 – Calma. 

 X espiou por entre as árvores na parte mais fechada da floresta e percebeu uma 

nuvem de poeira grossa somada a um monte de folhas se levantando. Não soava como 

uma explosão, mas como o impacto de algo muito pesado que tivesse batido no chão. E 

esse algo com certeza não parecia ser amigável. X levantou a cabeça e avançou mata à 

dentro para ver mais de perto o que estava acontecendo quando de repente de um pulo 

para trás, levando um susto com a cena... Um enorme Pokémon azul com os chifres 

pegando fogo. Estava se contorcendo de dor no chão, dentro de uma cratera que 

marcava o lugar onde ele tinha batido e criado aquela nuvem de fumaça. 

 – Mas não pode ser... Esse é o... 

 

02 – VS MAWILE 

 

 

 Pokémon-cervo estremecia no chão, sentindo muita dor. As chamas negras em 

seus chifres coloridos estavam ficando cada vez maiores e mais densas. Ele 

lutou com suas últimas forças e se levantou, ainda em chamas, e deu um rugido 

muito alto, que fez com que se ouvissem asas batendo, com certeza pokémons-pássaros 

fugindo de toda a sua imponência. 

– Mas não pode ser... Esse é o... 

– Xerneas! – Y completou a frase de X. 

O Pokémon, que estava com o corpo todo ferido bateu seus chifres contra uma 

grande árvore eucalipto na sua frente, tentando apagar o fogo. Na tentativa desesperada 

O 
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de se livrar das chamas, ele conseguiu derrubar a árvore, só com a força dos chifres, 

mas pelo menos o fogo negro se extinguira. 

– Xerneas? Ah, meu Arceus! É um Xerneas, o Pokémon Lendário! 

O Pokémon ouviu os gritos de Shauna e voltou seu olhar para ela, assustado com 

a reação da menina. 

“Desculpe, mas vocês não podem interferir.” – Uma voz surgiu na cabeça dos 

três treinadores ao mesmo tempo. Era o Pokémon lendário se comunicando por 

telepatia. No mesmo instante ouviu-se outro rugido, desta vez um mais fino e 

extremamente delicado. Era um Mawile – um Pokémon com o corpo humanoide que 

possuía no lugar dos cabelos, uma grande boca, repleta de dentes metálicos muito, mas 

muito afiados – que passava por ali quando ouviu o barulho de Xerneas. 

“E Você vem comigo!” – Xerneas olhou para Mawile, que teve seu corpo 

contornado por uma luz rosa-púrpura. Nisso, a estrutura de suas moléculas começam a 

se alterar e se reorganizar entre si, e Mawile fica maior e mais forte. A única mandíbula 

que pendia de sua cabeça se multiplicara por duas, com o dobro do tamanho da original 

e seu corpo pequeno e frágil agora estava maior e com uma coloração diferente. 

Quando os três olharam para Xerneas de novo, ele já havia aparecido. Tornaram 

a olhar para o Mawile e o Pokémon continuava com o brilho rosa, mas desta vez em 

seus olhos. Estava sendo controlado pelo lendário, e controlado para atacar. 

– Essa não! Xerneas está manipulando a mente de Mawile pra nos atacar! 

– Mas que droga! Não temos como derrotar Mawile enquanto ela estiver em sua 

Megaevolução! Temos que trazê-la para o estado em que era antes de Xerneas alterá-la, 

quando ainda era um Pokémon praticamente inofensivo. – X corre e lança sua pokébola 

para cima, desta vez, trazendo Froakie para fora. 

– Froa! 

Mienfoo pula em posição de combate, pondo-se do lado do Pokémon-sapo, que 

agora não estava mais tão sonolento. 

– Wile! 

Mawile avança pra cima de Froakie, utilizando as mandíbulas em suas costas 

para atacar o Pokémon com um poderoso Crunch. 

– Froakie! Não! 

Froakie sofre todos os danos pelo ataque, sendo jogado bruscamente contra o 

chão. Mienfoo então dá um salto, atacando Mawile com um poderoso chute no rosto. 

– Mienfoo, continues! Use Drain Punch! 
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Mienfoo, ainda no ar, dá uma bofetada na cara do Pokémon metálico, que 

avançava para trás, tentando recuar de mais socos. 

– Vai, Froakie! Use o Water Gun! 

Froakie respira fundo e dispara uma rajada de água com muita pressão, 

empurrando Mawile ainda mais para longe. 

– X, eu acho que li em algum lugar que as Megaevoluções só revertem no final 

das batalhas, ou seja, você vai ter que derrotar a Mawile do jeito que ela tá agora, com 

duas mandíbulas para ela poder voltar a ser aquele Pokémon que era antes. 

– Mas que droga! Froakie, você derruba! Mienfoo, você bate! Estão prontos? 

Os pokémons balançam com a cabeça para baixo, afirmando que sim. 

– Vai, Froakie! Use o Water Gun mais uma vez! – Froakie lança seu jato de água 

pressurizada nas pernas de Mawile, que cai novamente, sem poder atacar com seu 

Crunch. – Mienfoo, use Double Kick! 

Mas Mienfoo desobedece e utiliza outro ataque, o qual julgou mais correto: 

Drain Punch. O Pokémon pulou em cima de Mawile e começou a espanca-la com força 

no rosto, enquanto suas energias iam sendo restauradas pouco à pouco. 

– X, ela vai atacar! 

Mawile abre suas enormes mandíbulas “traseiras” e aperta Froakie com uma 

mordida dolorosa e realmente quente. Dos dentes de metal que prendiam Mienfoo 

surgiram chamas que engoliram o corpo do pokémon inteiro em questão de segundos, 

causando graves queimaduras. 

– Mienfoo, use o Jump Kick! 

Mas Mienfoo torna a desobedecer, desta vez criando uma barreira de luz 

vermelha que era forçada contra as mandíbulas de Mawile, libertando o Pokémon. 

Assim, Mienfoo reutiliza sua barreira de luz apertando-a contra o corpo de Mega 

Mawile, que é prensada no chão duro da floresta, sem piedade. 

– Mienfoo, para com isso! 

O Pokémon lutador estava realmente machucando Mawile, que estava indefesa. 

– Froakie, tira o Mienfoo de lá! Use o seu Quick Attack! 

O sapo ninja deu um salto e avançou contra seu colega Mienfoo, retirando-o de 

cima de Mawile, que a estas Alturas do campeonato, já tinha recuperado a consciência e 

deixado de ser controlada pelo maligno Xerneas. 

– Ma… Wile… 
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Mawile se levanta rapidamente e seu corpo volta à estrutura original, menor e 

com uma única mandíbula de ferro. Assim, o Pokémon foge pela floresta, preferindo 

ficar longe do instinto assassino de Mienfoo. 

– Mawile fugiu! 

– Não é para menos! Mienfoo, você quase matou o Pokémon! Você não tem um 

pingo de amor ao próximo dentro desse seu coração? – X mira a pokébola em Mienfoo, 

liberando um raio de luz vermelha que suga o Pokémon pra dentro do objeto. 

– Froakie, você vai ser o “vigia” agora. 

– Espere, X. Não acha que tem algo estranho nessa história toda? 

Y fica curiosa com tudo que estava acontecendo e decide procurar em sua 

pokédex mais sobre Xerneas. 

– Ah, aquí está: “Xerneas, o pokémon Vida. Os chifres de Xerneas possuem 

pedras precisam que guardam dentro delas o fascinante poder da vida. Assim, Xerneas 

pode trazer de volta à vida tudo o que já morreu”. 

– É estranho, Xerneas costuma ser um Pokémon da vida, um Pokémon “bom”. – 

Lembra Shauna. 

– É mesmo. Porque será que ele nos atacou? 

– Talvez ele tenha medo de humanos. – Supôs Y, que continuava intrigada. – 

Talvez alguns humanos tenham tentado dominar o poder da vida, tentando prender ele e 

agora ele tenha medo de todos nós. 

– Talvez tenha se assustado com os seus gritos, Shauna. 

– Ei! 

– Parem de brigar vocês dois! Eu não quero ter que começar uma discussão! 

– Y está certa. Temos que nos concentrar em resolver esse caso do Xerneas por 

enquanto. – X arregala bem os olhos, como se uma lâmpada tivesse surgido sobre sua 

cabeça. – Ei! Lembra aquela voz? Disse que não podíamos interferir, ou seja, Xerneas 

está em uma batalha e não quer que ninguém o interrompa! Isso explica o fogo, aquele 

estrondo que ouvimos e porque ele controlou Mawile para nos atacar. Ele queria que a 

gente ficasse longe. 

– Talvez longe do perigo. – Y receia que a batalha de Xerneas esteja 

acontecendo próximo a eles.  

– É, mas pra onde ele foi? – Shauna também começa a ficar preocupada. Tanto 

que seu cabelo estava todo desarrumado e ela nem reparara. 
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– Eu não sei. Quando eu olhei para o lado vi Xerneas ficar transparente e de 

repente ele desapareceu, como se fosse um fantasma. Será que Mienfoo não teve uma 

visão melhor do que aconteceu? Se bem que é melhor não arriscar tirar ele da pokébola. 

Deve estar furioso comigo. 

– Ei, pessoal! Não olhem agora, mas é melhor sairmos daqui! – Y aponta para o 

céu e todos espremem os olhos para tentar enxergar por entre a copa das árvores, 

quando de repente percebem que o céu estava negro. 

– Vai chover. 

– Mas como? Não faz nem dez minutos que entramos aqui na floresta e estava 

um dia ensolarado! 

– Eu não sei, Shauna, mas o que quer que esteja acontecendo, com certeza tem alguma 

relação com Xerneas.  

 

 

03 – VS CHARIZARD, 

VENUSAUR E BLASTOISE 

 

 

 dia foi trocado pela noite. Os céus escureceram completamente de uma hora 

para a outra e a cidade parecia distante demais para que eles chegassem antes 

da chuva despencar. Estariam mais seguros de tomar um banho se entrassem 

na floresta e se abrigassem debaixo das enormes árvores brancas que tinham uns dez 

metros de altura cada. 

 – X, eu não estou gostando nada disso! Vamos embora? 

O 
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 – Não dá mais, Y! Ou a gente toma um belo de um banho e estraga as nossas 

pokédexes e consequentemente perdemos todas as informações dos pokémons que 

temos até agora, ou a gente fica aqui e procura uma caverna. 

 – Ele está certo, Y. Não é hora de amarelar. 

 – Ah, Shauna. Não fale besteiras! Vamos em frente. 

 Caminharam, caminharam e caminharam. Durante vintes minutos eles ficaram 

correndo de um lado para o outro, se protegendo da chuva debaixo de galhos enquanto 

avançavam floresta à dentro, até que acharam uma grande caverna. 

Os treinadores entraram correndo dentro dela quando eles perceberam que 

aquela não era uma caverna comum. Dentro dela havia um brilho surreal, que vinha de 

cristais enormes que pendiam do teto da caverna e de outros que brotavam do chão, 

próximo às rochas. 

– Mas o que é que é isso? 

De repente ouviu-se uma voz humana. Havia mais alguém naquela caverna e 

eles decidiram ver quem era. Caminharam mais alguns metros e puderam ver, por trás 

de uma grande rocha, uma mulher ruiva, com cabelos extremamente laranja e com uma 

roupa de arqueóloga ou qualquer profissão que definisse aquele tom bege e um homem 

de cabelos e barba grisalha, que também usava uma roupa do tipo. Os dois estavam 

admirados, observando a formação rochosa com o qual todos estavam admirados. 

– Ah, visitantes. Prazer, meu nome é Trish! 

– O meu nome é Thompsom, Dr. Thompsom. 

– Prazer. Eu sou o X, essa é a Shauna e essa é a Y. 

– Mas o que estão fazendo por aqui? 

– Estávamos nos abrigando da chuva quando encontramos essa caverna. 

– Chuva? Mas como? Entramos aqui não faz nem cinco minutos e não estava 

chovendo! Ah, e só uma curiosidade... A julgar pelo sotaque, você é a região de Parisia, 

certo? Fala Francês? Eu tenho uma grande admiração por gente que vem de lá! 

– Como assim? – X fica vermelho e ao mesmo tempo confuso. 

– Já faz um bocado de tempo que eu não vou à Parisia. Escuta filho, quanto está 

uma passagem de avião pra lá? 

– Do que você está falando? A gente está em Parisia! 

– O que? 

O vovô deixou seu chapéu com lanterna cair. Estava tudo muito confuso. 
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– Trish, me diz que ele está pirando! 

– Não, não está! Nós estávamos em Kanto explorando a área da Liga Pokémon 

quando encontramos essa caverna! 

– Mas Kanto nem sequer está conectada á Parisia! Pelo menos não diretamente! 

O que está acontecendo aqui? 

– Isso está muito estranho. Primeiro vemos Xerneas, que nos ataca, 

provavelmente tentando nos livrar de algum perigo, com o qual ele estava combatendo. 

Depois vem essa caverna misteriosa, toda cristalizada no interior e vocês me dizem que 

quando entraram na caverna estavam em Kanto? Mas o que é isso? 

– Eu não sei, mas eu vou explorar mais isso aqui. Vamos, Froakie! 

O pequeno Pokémon sapo saiu de trás das pernas de X e foi em frente, entrando 

mais ainda mais pro interior da caverna. 

– Fascinante! Mas que espécie de animal é este? Um sapo? Uma rã? Quem sabe 

uma perereca? Mas tem traços de Salamandra! É mesmo um anfíbio? Doutor, o senhor 

viu? O senhor viu? 

– Eu não sei Trish, mas é realmente muito fascinante! Talvez seja uma espécie 

de rãs peçonhentas encontradas em Parisia... 

– Do que vocês estão falando? 

– O que é que tem o Froakie? 

– Frôuqui? É esse o nome dele? 

– Assim como o nome de todos os outros Pokémons dessa espécie! 

– Pokémon? O que é isso? – O doutor fica admirado. 

– Como assim o que é isso? 

– Pokémon? Eu nunca ouvi falar dessa espécie de sapos! 

– Pokémons não são sapos! São fantasmas, dragões, fadas... Em que mundo você 

esteve? 

– Há, deixem de brincadeira, crianças! Fantasmas, dragões e fadas não existem! 

– Como não existem? – Shauna se revolta, como sempre. 

– Tudo não passa de uma história contada pra assustar/iludir as crianças. O que 

os seus pais andam te ensinando? – O doutor estava muito convicto de tudo o que 

falava. Até onde ele sabia o mundo estava cheio de animais. Não existiam criaturas 

mágicas e voadoras. Ele nem ao menos tinha ouvido o termo “Pokémon” na vida dele. 
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– Doutor... 

– O que foi Trish? 

– Acho que... Tem alguma coisa muito errada aqui. Olhe. 

Trish aponta para o túnel por onde X, Y e Shauna entraram na caverna, e do lado 

de fora era possível ver os pokémons na mata, tentando se abrigar da tempestade, que 

fazia um rio na beira das rochas. 

– Mas o que-- – O doutor fica sem falas. Nunca vira criaturas tão surreais na 

vida. Parecia ficção científica. 

– Olhe! São pokémons! Tem um Skiddo, um Bunnelby... Tem um Dedenne e até 

Fletchlings! 

– Não é possível! Um bode com o corpo coberto de folhas, como se fosse uma 

árvore. E... Os pássaros estão pegando fogo! Ah, meu Deus! Isso não pode estar 

acontecendo... Trish acho que... 

– Estamos em outra dimensão! – Trish e o Doutor Thompsom falaram ao mesmo 

tempo, tornando suas vozes únicas, ecoando pela caverna. 

– Como assim “estamos em outra dimensão”? – Shauna fica intrigada. 

– De que planeta você são? 

– Pokémon... World? – X, confuso, arrisca a resposta. 

– Está vendo! Estamos certos! Essa caverna é um portal para outra dimensão! 

Filho, eu e Trish moramos no planeta Terra, onde não existem esses tais “Pokémons” ou 

nada do tipo “fantasma”, “dragão”, ou “fada”, ao menos nada “real”. 

– Tem algo muito, muito errado nessa história. Vou chegar minha Pokédex de 

novo! 

 Y meche na bolsa e retira de dentro dela sua pokédex, que por pouco não havia 

sido molhada na chuva. 

– Tem que ter alguma coisa a ver com Xerneas... 

Y fuçou rapidamente em alguns botões e voltou a ver a “biografia” de Xerneas 

no aparelho eletrônico. 

– Aqui! “Xerneas e Yveltal, os dois grandes lendários de Parisia criaram uma 

grande árvore, com metros e metros de altura, atingindo até a parte mais alta do céu. Tal 

árvore passou a ser o seu lar, de onde governaram a região durante milhares de anos até 

a chegada dos humanos. Dizem que a árvore é a entrada para as demais dimensões no 

universo.” 
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– É... Yggdrasil, a árvore da Vida. Minha mãe queria que eu engolisse a tal 

“Teoria Moderna” da Religião, que fala que Xerneas e Yveltal, o Pokémon da vida e da 

destruição, respectivamente, criaram essa tal árvore e que eles juntos construíram 

Parisia. 

– Eu nunca engoli a teoria moderna. Sempre fui Xernoassista! – Y assume suas 

crenças religiosas, contrariando a teoria científica atual que conta como surgiu o 

universo Pokémon. 

– E eu sempre fui Yvelgreassista! – X se impõe contra Y, revelando outra crença 

religiosa. 

– Ih, isso ainda vai dar em briga. É melhor nos concentrarmos no Pokémon 

Xerneas em si e não na religião que ele representa. – Essa era a primeira vez que Shauna 

tinha razão de alguma coisa, então, os outros dois se calaram. 

– Aquelas chamas nos chifres de Xerneas... Lembra? Quando ele nos viu! Eram 

chamas negras! Somente um Pokémon poderia produzir tais chamas! 

– Ah não, X... Só pode estar de brincadeira! 

– Não. Não estou. 

– O que foi gente? Eu não estou entendendo mais nada! – Nem Trish, nem o 

Doutor Thompsom e nem a própria Shauna, que faz parte do mesmo mundo que eles 

captaram a mensagem. 

– Shauna... Xerneas, o Pokémon da vida está batalhando contra Yveltal, o 

Pokémon da destruição. Isso significa que a árvore da vida, a Yggdrasil, entrou em 

crise, ou seja, ela não obedece mais nenhum dos dois pokémons, portanto, as dimensões 

estão se fundindo, e... Isso pode resultar numa catástrofe tão grande quanto o 

Apocalipse! 

– Ah, meu Deus! Estamos fritos! Torrado! Assados! Queimados! 

– Cala a boca, Shauna! Não fala besteira! Temos que achar um jeito de encontrar 

Xerneas novamente! E pra isso, vamos ter que voltar ao único “mundo” onde ele existe! 

No Mundo Pokémon! 

– Parece que vamos ter que voltar para a chuva! Vocês nos acompanham? 

– Se é pro nosso bem, vamos. 

Os três treinadores e os “humanos de outro mundo” então saíram em direção à 

chuva, que agora mais parecia uma tempestade. 

– Tenho a impressão de que a nossa resposta está em cima dessa caverna! 

Vamos caminhar por cima dela! Rápido! Subam! 
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X se agarra nos cristais e começa a escalar, na tentativa de subir na parte de cima 

da caverna, tentando achar Xerneas, Yveltal ou a Yggdrasil. Subiu o mais alto que pode, 

tendo assim uma visão muito assustadora. 

– Essa não! 

– X, o que foi? 

– A árvore... Yggdrasil. Ao longe deu pra ver. Ela... Está pegando fogo. E não é 

fogo comum. São chamas negras. 

– Mas isso não faz sentido! Porque Yveltal atearia suas chamas negras na sua 

própria casa? 

– Eu podia jurar que era a Yggdrasil. Era a mais alta de todas as árvores. Vem 

ver você mesmo, Shauna. 

Shauna escalou a parede da caverna e ao ver a cena, quase caiu. A coisa era pior 

do que todos pensavam. Yggdrasil estava mesmo em chamas. A árvore mitológica, e 

que não era tão mitológica assim, estava ali, há mais ou menos um quilômetro de 

distância, envolta pelo fogo escuro, fruto do poder da destruição de Yveltal. 

– GROAR! 

Mas a pior notícia não estava dada. Mais três pokémons envoltos pelo brilho 

rosa de Xerneas aparecem do nada, derrubando X de cima da rocha. 

– X! 

Y vai até o garoto, que estava inconsciente. 

– Droga! 

– D-Doutor, que coisas são essas? 

– Parece... Um Dragão... E... E um Dinossauro! E uma Tartaruga Gigante! 

– Charizard, Venusaur e Blastoise, os três iniciais de Kanto totalmente evoluídos 

e em suas Mega formas. Estamos encrencados. – As pernas de Shauna começam a 

tremer. 

– Gente, o X não tá acordando! 

– Deixe-me ver! 

Trish encosta a cabeça no peito de X e pode ouvir seu coração batendo. Estava 

apenas desmaiado. 

– Y! Ajuda-me aqui! 
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Y olha para o lado e vê Shauna correndo do enorme dragão de fogo que a 

perseguia, cuspindo chamas enquanto dava um rasante atrás da menina. 

– Charizard! Essa não... Froakie? 

– Froa! – O Pokémon ainda estava fora da pokébola, junto com todos eles e 

podia muito bem batalhar. Com isso, o Pokémon lançava um jato e água fria no corpo 

de Shauna ao mesmo tempo em que apagava as chamas de Charizard. 

– Venu... Saur! 

Venusaur – o dinossauro com uma palmeira nas costas – surge atrás de Trish, 

criando um tornado de pétalas cor-de-rosa que empurra a garota pra longe. 

– Blas! Toise! 

E por último, Blastoise, a tartaruga gigante surge apontando seus três canhões 

para X – caído no chão –, disparando uma rajada de água violenta, que empurra o corpo 

do menino. 

– Já chega disso! De volta pra caverna! Todos! 

Trish, Shauna e o Doutor entram na caverna. Enquanto isso, X e Froakie 

empurram o corpo de X para as rochas rapidamente antes que os três tiranos voltassem a 

atacar. 

– GROAR! 

Charizard berra do lado de fora da caverna, mas parece que não pode entrar dentro dela. 

Parece que ele não consegue. Não por falta de espaço, mas por medo ou algo do tipo... 

Assim, os três iniciais se afastam e tudo estabiliza.  

 

04 – VS PANGORO 
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udo estava muito confuso. Em questão de alguns minutos o universo ao redor de 

nossos heróis mudou completamente. O céu negro, realmente negro, tão negro 

quanto piche, jorrava pancadas violentas de chuva, formando um pequeno lago 

sob a terra. Os pokémons do lado de fora iam e viam, correndo, desesperados. 

 – Alguma coisa muito estranha está acontecendo aqui! 

 – E se a achar outra saída dessa caverna idiota? – Shauna estava tão nervosa que 

só queria saber em sair daquela situação. 

 – É a nossa única solução. Vamos. – O Doutor puxa Shauna e Trish pela mão, 

levando-as rumo ao desconhecido... 

 – Esperem! O X ainda não acordou! 

 – Tem razão... Mas... É, pode dar certo. Y lembra que o Spritzee ainda não havia 

sido derrotado quando eu o retornei para a pokébola? 

 – É, lembro. 

 – Então... Ele pode nos ajudar com o Aromatherapy! 

 – Shauna, você é um gênio! 

 E assim, foi. A garota de cabelos castanhos lançou sua pokébola para cima e de 

dentro dela surge a pequena bolinha-de-pelo conhecida como Spritzee. Trish e o Doutor 

ficaram espantados com aquela criatura. Não se parecia com nenhum animal que eles 

estavam acostumados a ver, mas não interromperam a ação, ficaram só observando. De 

repente a caverna encheu-se de um pó colorido que penetrava nas entranhas e X, 

inesperadamente, se levantou. 

 – Ai, Y! Você está bem? 

 – Mais ou menos. Eu... Estou tonto. 

 Y abraça X bem forte, com medo de que o menino estivesse em um estado 

crítico. Enquanto isso, Shauna faz com que Spritzee volte para a pokébola. 

 – Bem, acho que já podemos ir. – Trish indica a X fazendo um sinal com a 

cabeça para dentro da caverna. E assim, todos foram. 

 Caminharam lentamente se segurando nas paredes, porque a luminosidade se 

tornava menor a cada passo que davam. Passaram por um corredor extremamente 

estreito e depois por uma ladeira que levava á parte mais funda da caverna. Mal eles 

sabiam que essa parte funda onde estavam agora era como um labirinto de pedras e 

teriam que ter muito, mas muito cuidado na hora de atravessar. 

 – Ai! 

T 
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 – O que foi Y? 

 – Pingou água na minha cabeça. Acho que a tempestade está bem em cima da 

nossa cabeça. 

 – GROOOOAAARRRR! 

 E então a caverna encheu-se com um ronco, rugido ou grunhido que aterrorizou 

a todos. Mais alguém estava ali além deles... 

 – Ai, meu Arceus! 

 – Fica Quieta, Shauna! 

 – Ai, meu Arceus de novo! 

 Na frente de Shauna estava parada uma criatura enorme, mas ninguém podia ver 

porque estava muito escuro. 

 – Temos que sair daqui! E depressa! Y use o Fennekin pra iluminar o caminho! 

 – Ok! 

 E a pokébola de Y voou para o alto, liberando uma luz branca azulada que logo 

tomou a forma de uma pequena raposa de fogo. 

 As orelhas do pequeno Fennekin começaram a ficar cada vez mais vermelhas, 

irradiando uma luz que agora iluminava um pouco mais da caverna. 

 – S-sumiu! Eu podia jurar que tinha alguém parado aqui na minha frente! 

 – Essa não! Fennekin, vamos iluminar ainda mais! Use o Flamethrower! – X 

toma as rédeas da situação e passa a ordenar Fennekin, mesmo que o Pokémon não 

fosse seu. 

Fennekin cuspiu um jato de chamas vermelhas para cima, iluminando todo o 

local onde eles estavam. Os treinadores olharam ao seu redor e puderam observar um 

vulto se escondendo atrás de uma pedra. Agora tinham certeza de que não estavam mais 

sozinhos. 

 – Ali está. Vamos ter que atacar... Gligar? É com você! 

 – Gli! Gar! – X seleciona Gligar, o morcego-escorpião, que sempre saia 

dançando de sua pokébola. Desta vez, o Pokémon dera cambalhotas no ar, muito 

contente em ter sido escolhido. 

 – Vai, use o Swift naqueles cristais! 

Gligar começa a girar no ar disparando uma rajada de lâminas com o formato de 

estrelas na direção em que X apontava. As lâminas caiam sobre os finos pedaços de 
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vidro e explodiam, formando assim pequenas explosões em conjunto. Explosões o 

suficiente para fazer com que a barreira que escondia o vulto desmoronasse, revelando 

assim o verdadeiro ser por trás daquele rugido. 

– Não pode ser! É um... Pangoro! 

Um enorme urso panda com um capim na boca estava encolhido, com as patas 

dianteiras sobre os olhos e as traseiras escondendo a maior parte de sua barriga. Estava 

com medo. Com medo daqueles humanos. 

– Pangoro? 

Shauna chegou perto do Pokémon e ele disparou, correndo assustado para longe. 

– Calma. Eu sou sua amiga. Olha, o meu nome é Shauna. Não precisa ter medo! 

 Eu não vou te machucar. 

 – Não vai? 

 Todos paralisaram com o que ouviram. Pangoro, um Pokémon, estava ali, 

parado na frente deles falando, como se fosse uma pessoa. Normalmente os pokémons 

rugiam, gritavam ou eles ficavam repetindo o seu próprio nome, na forma de outra 

linguagem que só eles entendiam, mas este não. Pangoro podia falar a língua dos 

humanos e isso era realmente muito estranho, mesmo para os pesquisadores que faziam 

parte de um mundo onde não havia tais criaturas. 

 – Você fala? – Shauna ficou completamente branca ao ouvir a voz do Pokémon. 

 – Há! Mas é claro que eu falo! Eu é que nunca vi humanos falando! Sabe... Na 

minha cidade os pokémons costumam treinar as pessoas, mas com vocês parece que é o 

contrário! – um silêncio absurdo atingiu toda a caverna. – Que foi? 

 – É que... Bom, Nós não estamos muito acostumados com pokémons que falam, 

muito menos com pokémons que treinam pessoas! 

 – Bom, a gente costuma classificar os humanos por “rótulos”... Gordo, magro, 

alto, baixo, ruivo, moreno, negro, loiro, bronzeado, forte, fraco... Mas é realmente muito 

interessante notar que dentro dessa caverna de vidro existem pessoas que fizeram o 

contrário e acabaram treinando os pokémons e... E parece que aqui as pessoas é que 

falam e não os pokémons, não é? 

– Pois é. Estamos passando por uns probleminhas com Xerneas e Yveltal. – No 

mesmo instante Pangoro interrompeu X, com uma expressão medonha de espanto na 

cara. 

– Xerneas e Yveltal? 

– O que foi? O que foi? 
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– Xerneas e Yveltal... Xerneas e Yveltal... Está tudo explicado agora! Eu... Vim 

parar em uma dimensão diferente. E, e... E Xerneas... Eu... Bom, um pouco antes de eu 

encontrar essa caverna eu vi Xerneas. Ele parecia em apuros, mas jogou um bando de 

pokémons pra cima de mim. Dá pra acreditar? Ele começou a controlar a mente de 

Bunnelbies que me roeram todo! 

– Ah, não! A História se repete! Pangoro, quando eu estava vindo pra cá, 

Xerneas apareceu com chamas negras envolvendo seus chifres. Eu tentei ajudar, mas ele 

me lançou uma Mawile que do nada Mega Evoluiu e veio nos atacar. 

– Suponho que tenhamos que nos unir para combater este mal... 

Pangoro estava certo. Se eles não se unissem, não teria como vencer este 

presságio de fim do mundo. Eles tinham que parar Xerneas e estabilizar a árvore que 

liga os mundos... 

– Eu conheço uma saída! – Pangoro falou como se morasse naquela caverna há 

anos. – Me sigam! 

E todos seguiram Pangoro, que os levou para um beco sem saída. 

– Ué... Mas aqui não tem saída nenhuma! 

– Essa não! Ele vai querer nos capturar! Corre todo mundo! Pras montanhas! 

Pras montanhas! – Shauna estava quase, mas só QUASE surtando com aquilo tudo. 

– Não é nada disso, menina do cabelo de rosquinha! A saída está bem aqui! 

O braço de Pangoro se iluminou, ganhando um brilho laranja avermelhado e assim, ao 

dar um potente soco na parede, o Pokémon desmoronou uma pilha de cristal, abrindo 

passagem para outro lado...  

05 – XERNEAS VS YVELTAL I 

  

 

uando os cristais caíram no chão, uma fumaça branca subiu pelos pés e uma leve 

brisa empurrou os cabelos para trás. Estavam em um lugar incrivelmente mágico. 

Olharam ao redor e parecia que estavam caminhando sob as nuvens, em um 

vasto e infinito céu negro, de onde vinham relâmpagos e trovões cada vez mais 

intensos. 

Q 
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 – Pangoro! Onde estamos? 

 – Eu não sei. Quando eu estive aqui, há uns 20 minutos, o lugar não era assim! 

 – O que o senhor tem a dizer sobre isso, Doutor? 

 – Bom, é provável que as dimensões tenham se alterado novamente... Ou é 

possível que agora estejamos em cima da árvore que você falou. 

  – Em cima da árvore? 

 – É. Eu imagino que uma árvore dessas não deva ser pequena. E estamos acima 

das nuvens, então... 

 X olhou com cuidado para baixo e pode ver que todos estavam caminhando 

sobre enormes galhos. O Doutor estava certo. 

 – Gente. Fiquem onde estão. Um passo em falso e podem cair. Estamos mesmo 

em cima da árvore. Na verdade. Estamos em um dos galhos! Temos que subir ao topo... 

 No exato instante, o fogo negro de Yveltal começou a se alastrar pelo chão. 

 – São eles! 

 E do céu surgiu uma criatura enorme, uma ave vermelha com chifres e uma 

cauda comprida de onde saía uma terceira “mão”. A ave tinha olhos claros e não 

aparentava ter penas e sim pelos. Suas asas enormes batiam a todo o momento 

formando uma onda de vento por onde passavam.  

 No mesmo instante surge correndo um cervo com pedras brilhantes encrustadas 

nos chifres e um pelo azul que brilhava de longe. Suas patas delicadas, mas poderosas 

faziam um barulho de cascos pelos galhos por onde ele corria. 

 Xerneas e Yveltal se encararam por um segundo e em seguida investiram um 

contra o outro, jogando o peso seus corpos um sobre o outro. 

 – Estão brigando! Xerneas provavelmente deve estar defendendo a Yggdrasil! 

 – Mas não faz sentido! Yveltal não colocaria fogo na árvore que ele mesmo 

construiu! É o mesmo que colocar fogo na própria casa! 

 – Y está certa! Ainda tem alguma coisa que não sabemos! 

 – Mas o que? 

 X olhou para trás e viu os pesquisadores, Trish e o Doutor Thompsom além de 

Pangoro imobilizados, presos por uma luz vermelha, que delineava seus corpos, 

prendendo-os às nuvens. 

 – O que aconteceu com eles? 
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 E os três que estavam presos pela luz vermelha começaram a desaparecer, assim 

como a caverna atrás deles, que já tinha sumido e ninguém tinha reparado. 

 – Estão voltando para seus mundos, provavelmente! Xerneas não quer que 

interfiramos na batalha! 

 – E não vamos, Shauna. Tive uma ideia. Mas eu vou precisar da ajuda dos dois. 

X? Shauna? Venham comigo. 

 Y guiou os outros dois treinadores e os únicos a continuarem naquela dimensão 

para longe da luta entre Xerneas e Yveltal, indo em direção ao tronco da árvore gigante, 

que ardia em chamas negras. 

 – Devíamos ter voltado pra cidade, isso sim! 

 – Não reclama Shauna! 

 No mesmo instante, Shauna escorregou do galho que estava encoberto de nuvens 

e caiu árvore abaixo. 

 – SHAUNA! 

Mas gritar não ia fazer diferença alguma. Y tinha que salvar sua amiga, que de 

uma hora para a outra se viu em perigo. 

– X... O Froakie! 

– Ah! Mas é claro. Vai, Froakie! 

X jogou a pokébola para cima e de dentro dela surgiu Froakie, o sapo ninja, que 

pulou do galho e alcançou Shauna, segurando-a. Em seguida o Pokémon pulou em outro 

galho e voltou para cima, impulsionado como uma mola, trazendo a menina de volta. 

– O-Obrigado! 

– Recomponha-se, Shauna. Temos que ir. 

E assim os três seguiram silenciosos pela árvore, distanciando-se cada vez mais 

da luta colossal entre Xerneas e Yveltal, os dois tiranos. 

– Ah, acho que aqui já está bom. Estamos perto das chamas. 

– Espera. Nós vamos simplesmente apagar o fogo? 

– É a saída. Com o fogo apagado, Xerneas e Yveltal vão parar de brigar e a 

árvore vai voltar ao seu estado original. 

– Acho que você tem razão, Y. Mas a gente caminha, caminha, caminha e parece 

que nunca chegamos ao tronco dessa árvore. Ela é grande demais! E, além disso, se o 

fogo estiver por quase toda a árvore, não tem como a gente apagar. 
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– Nada é impossível, Shauna! Vamos! 

E assim eles caminharam mais um pouco, aproximando-se mais alguns metros 

das chamas e a verdadeira luta para a sobrevivência começou. 

– Fennekin não via ajudar muito. Só sobrou você, Dratini! 

 A pokébola voou pelos ares, liberando o pequeno Pokémon dragão que dormia 

enrolado como uma serpente no chão... 

– Dratini, acorda! 

Mas o Pokémon parecia estar em um sono profundo. 

– Droga! A Gente nunca vai conseguir fazer isso! A gente devia ter ficado na 

floresta! Porque tínhamos que entrar naquela droga daquela caverna? Porque tínhamos 

que dar ouvidos a um Pokémon Falante? Por que prestamos atenção nas besteiras 

daquelas pessoas que não sabiam nem ao menos o que era um Pokémon? – As lágrimas 

escorreram pelo rosto de Shauna, que, sem sombra de dúvidas, estava aterrorizada com 

tudo o que estava acontecendo. Ela só queria voltar pra casa e descansar. 

– Calma. 

Y a braça a menina e começa a chorar também. 

– Está tudo saindo do controle! Porque não fomos mandados para nossa 

dimensão assim como Pangoro e os outros assim que entramos aqui? 

– Talvez por que... Talvez porque esta seja a nossa dimensão! 

– Y... Você tem razão! Se essa é a nossa dimensão! Tudo o que temos que fazer 

é “descer” e chamar ajuda a outras pessoas! A polícia talvez... Os bombeiros... Ou 

qualquer tipo de autoridade! 

Nisso, uma rajada de luz multicolorida atravessou por entre X e Y, atingindo a 

árvore. 

– Yveltal! 

 – Droga! 

 A grande ave vermelha, Yveltal se aproximou e começou a disparar intensas 

rajadas de luz, que atingiam a árvore. Todos se desviavam antes e serem atingidos pelos 

golpes e quem acabava sofrendo era Yggdrasil. 

 – Não! Yveltal, para! 

A criatura vermelha coberta de nuvens escuras encarava as crianças com um 

olhar malévolo, que representava tanto desgosto quanto decepção, algo que não podia 

ser interpretado pelos treinadores. Talvez quisesse que os humanos não interferissem. 
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– X, ele tá nos encarando! 

Xerneas surge na frente das crianças, protegendo-as de Yveltal. No mesmo 

instante, o Pokémon cervo cria um feixe de luz por entre seus chifres e a dispara contra 

a ave, que é empurrada pra longe. 

– Temos que sair daqui, já! Nossos pokémons não passam do nível vinte e esses 

dois aí estão beirando o nível 70. Ainda somos principiantes X. Vamos. Vamos 

abandonar o navio. 

– Espera. 

A asa de Yveltal, de repente, torna-se delineada por um brilho roxo e o Pokémon 

avança pra cima de Xerneas. A asa atinge o galho da árvore, que começa a pegar fogo. 

Não o fogo preto que ainda consumia a madeira, mas sim um fogo roxo, o fogo 

característico do golpe Oblivion Wing de Yveltal. 

Xerneas se levanta após receber o ataque e encara Yveltal, parando de atacar. Os 

olhares então se voltaram para os três adolescentes. 

 

 

06 – XERNEAS VS YVELTAL II 

  

 

 ficava murmurando mentalmente que devia ter ido para a cidade e que a culpa 

de todos estarem ali naquele momento era dele. A batalha entre Xerneas e 

Yveltal havia parado de repente e os dois pokémons lendários e mitológicos 

voltaram seus olhares aflitos para os adolescentes. Xerneas parecia que ia atacar a 

qualquer instante e Yveltal parecia que não queria matá-los e sim, fazê-los sofrer. 

 – X, socorro! 

 – Fiquem calmas. Eu vou tentar ajudar. 

 O garoto se aproximou de Xerneas, destemido, esperando que aquilo que fosse 

fazer pudesse ajudar. Devagarinho ele chegou bem perto do Pokémon e encostou as 

mãos em seu pelo, subindo-as até seu rosto. 

X 
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 – X, não! 

 O coração de X começou a disparar rapidamente, superando duzentos 

batimentos cardíacos facilmente. Seu corpo tornou-se delineado por um brilho rosa, que 

também estava presente em Xerneas, sob a forma de uma aura magnética. 

 – Ah, meu Arceus! Ele vai matar o X! 

 As meninas estavam aterrorizadas com o que viam. X estava se contorcendo 

todo enquanto segurava o rosto de Xerneas, que parecia imóvel, golpeando o garoto 

com algum tipo de ataque. 

 – X! 

 Mas X não estava se sentindo desconfortável. Pelo contrário. Ao tocar o 

Pokémon Lendário, seu coração se inundou de alegria, adrenalina, emoção pura. Estava 

se sentindo no paraíso, como se nada nunca tivesse passado pelo seu caminho, 

esquecendo-se de todos os seus medos, de todos os seus traumas e de todas as suas 

preocupações. O pequeno detetive estava realmente Zen. Havia encontrado a paz 

interior. 

 – Shauna, o que é que ele tá fazendo? Vai matar o X! 

 – Y, por favor, se eu morrer hoje, me perdoa por tudo o que eu te fiz. Por tudo 

mesmo. Eu sei que eu não fui uma boa amiga, mas eu sempre vou me lembrar de você. 

Sempre. Porque foi você que me ensinou muita, muita coisa. Lembra quando a gente foi 

ao nosso primeiro baile do colégio? Ou quando roubamos os sapatos caros de sua mãe? 

E quando começamos a desenhar nossas roupas, que no final acabaram ficando 

famosíssimas? 

 As palavras de Shauna atravessavam o coração de Y, que encheu os olhos de 

água, abraçando a amiga, com medo de que aquele fosse o fim delas. 

 – Calma. 

 – Hã? – As duas olharam para trás e viram o corpo de X esfumaçado, brilhando 

em um tom de rosa cintilante, que irradiava brilhozinhos coloridos pelo céu, que ainda 

era preto. 

 – X? Você está bem? 

 – Estou. Xerneas me contou tudo o que aconteceu. E nós precisamos ir. Não 

podemos interferir no plano dos Deuses! 

 – Do que você está falando? 

 – Quando eu encostei minhas mãos em Xerneas... Bom, a gente teve uma 

“conexão” de amizade que fez com que o pensamento dele e o meu se unissem. Agora 

eu posso ver tudo o que está acontecendo, sentir a força da natureza ao meu redor... 
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 – Esse é... O dom da vida... Eu... Já ouvi falar sobre isso. Alguns treinadores 

conseguiram se conectar com Xerneas através do dom e estes para sempre foram 

protegidos pelo espírito da vida. Mas, estes também tiveram seus pensamentos unidos 

com os de Xerneas, o que os fez cair pra sempre sobre seu controle mental. 

 – Então está dizendo que... 

 – X e Xerneas tiveram essa ligação e agora Xerneas está controlando X, assim 

como ele fez com Mawile, Venusaur, Charizard, Blastoise... 

 – Essa não, Y. O que faremos? 

 – Não temos mais o que fazer Shauna. 

 – Como assim? 

 – Ou a gente morre aqui, ou tentamos uma vida de novo lá em baixo. – Y 

terminou de falar e abriu seus braços, empurrando seu corpo para trás, pulando do que 

restou do galho em chamas... 

 – Y! 

 E Shauna pulou atrás da amiga. 

 – “Yveltal... Essas crianças de hoje em dia estão assistindo muita ficção 

científica.” 

 E a ave abriu suas asas descendo atrás das duas meninas, que achavam que se se 

atirassem poderiam encontrar o seu mundo novamente. E em questão de segundos 

Yveltal surgiu de baixo delas, aparando-as em suas costas. 

 – Elas voltaram! 

  X se aproximou de Yveltal, que carregava as meninas inconscientes em seu 

lombo e deu as mãos a elas. 

 – Vamos? 

 E Xerneas fez um gesto com a cabeça para Yveltal, que voltou a voar, desta vez 

levando os três de volta para o chão firme. 
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EPÍLOGO I 
 

A asa de Yveltal, de repente, torna-se delineada por um brilho roxo e o Pokémon avança 

pra cima de Xerneas. A asa atinge o galho da árvore, que começa a pegar fogo. Não o 

fogo preto que ainda consumia a madeira, mas sim um fogo roxo, o fogo característico 

do golpe Oblivion Wing de Yveltal. 

          “Yveltal... As chamas são diferentes... A Sua e as que incendeiam Yggdrasil... 

Não... Não foi você quem incendiou a árvore?” 

          “Não. Foi você, Xerneas! O que eu não consigo entender é por que! Por que se 

voltou contra mim?” 

          “Não, não fui eu. Eu pensei que fosse você que tinha colocado fogo na árvore. 

Mas se não foi nem eu, nem você, só pode ter sido o... Droga! Temos muita coisa pra 

resolver”. 

          “E essas crianças? O que vamos fazer com elas? Elas não podem ficar aqui!” 

           “Eu avisei para elas não interferirem, mas do mesmo jeito elas vieram. Temos 

que levá-las para casa. Mas antes... Este menino tem um coração muito bondoso. Talvez 

eu e ele possamos conectar nosso pensamento para que eu possa guiar eles pra longe 

daqui.” 

           Xerneas se levanta após receber o ataque e encara Yveltal, parando de atacar. Os 

olhares então se voltaram para os três adolescentes. 

 

 

 

 

  



 

 140 

EPÍLOGO II 
 

O garoto abriu os olhos sem se lembrar de nada que tinha acontecido. Lembrava-se 

apenas de que tinha uma batalha não terminada contra Shauna. Sua cabeça doía e seu 

coração parecia estranho. 

 – Y? O que foi que aconteceu? 

 Ele olhou para os lados e viu a garota caída no chão, inconsciente ao lado da 

amiga. 

 – Y? Acorda, Y! Por favor! 

 – Humm... – Resmungou ela. – X? É você? 

 – O que foi que aconteceu aqui, Y? 

 – Eu... Não me lembro de nada. 

 – Isso é mesmo muito, muito estranho. Vamos. Vamos acordar a Shauna e voltar 

para a cidade! 
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12 – VS FLETCHLING 

 

  

     Nove e Meia. Desembarcamos. Das mais diversas estradas que davam em Lumiose, 

pegamos uma estrada de chão. A pior de todas. Mas pelo menos chegamos inteiros lá, a 

não ser pela Y ter ficado um pouco enjoada, mas agora tudo ia ficar bem. 

     – Enfim, Lumiose City! 

     – Será que o meu "café" ainda está aberto? 

     – Não sei, vamos lá ver? 

     – Calma, "crianças". Primeiro temos que descobrir o que está acontecendo de ruim 

aqui! 

     – É, você tem razão! O trabalho em primeiro lugar! 

     Eu já não estava aguentando. Queria ir pra casa, tomar um bom banho, almoçar a 

comida da minha mãe e me atirar na minha caminha, mas eu não podia. Eu tinha que 

ficar ali e me concentrar na investigação. 

     – Aff, isso é muito chato, Riley! Deixa a gente ir pra casa! 

     – O que é isso, X? Eu pensei que você queria ser detetive! 

     – É que... Ultimamente tem sido tão bom ser treinador que eu nem penso mais em 

investigações... 

     – Você queria, agora você vai ter. Não pode mais voltar atrás. 

     – Aff, tudo bem! 

     – X... Y... Vamos para a torre! 

     Começamos a caminhar, do norte da cidade descendo para o sul, de onde era 

possível enxergar a grande torre, centralizada no meio da metrópole. 

     – Ei! Aqui! 

http://4.bp.blogspot.com/-NYdjL0uTzFQ/UZI0RVEkLgI/AAAAAAAAzLE/vZQaMFwYPME/s1600/may_p7_3.jpg
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     – O que foi? 

     – Foi bem aqui que eu encontrei o Zack, pela primeira vez! 

     – E olha lá para aquela casa! Morei ali durante meus cinco primeiros anos! 

     – Crianças, vamos parar com esses "flashbacks", por favor? 

     – Riley, cala-a-boca! Deixa a gente ser feliz! Pelo menos estamos mantando a 

descrição, bem ao contrário de você! 

     – Como ousa-- 

     – Ei, garotos! Não vão começar a brigar, né? 

     Eu já estava por um fio, mas eu tinha que me controlar. A investigação mal começara 

e eu já queria sair. Era demais pra mim. Eu queria ser treinador. Acho que esse meu 

sonho de detetive está se comprometendo cada vez mais com o avanço de minha 

jornada... 

     Continuamos sem dar nenhum pio até que chegamos à grande Torre. Nada suspeito 

por ali. Havia crianças, como sempre. Munchlax tentando escalar a torre e casais 

deitados na grama. Jovens ouvindo música. Pikachu correndo pra lá e pra cá. Tudo 

normal como sempre foi e como sempre será. 

     Sentamos-nos no banco da praça e mandamos o Riley ir pastar. Estávamos alertas, 

de olho em tudo o que estava acontecendo. Nisso, me surge uma ideia na cabeça, eu 

tinha um ótimo observador em minha equipe. Não podia deixar essa passar, né? 

     – Vai, Froakie! 

     – Froa! 

     Froakie saiu alegra da pokébola. Embora ele parece ser meio "desligado", é natural 

que Froakie's sempre fiquem de olho em tudo ao seu redor, não deixando nada passar 

despercebido. 

     – Froakie, fique atento! Estamos "investigando". 

     – Fro! 

     – Mas não tem nada aqui! O que o Riley pretende com isso? 

     – Não sei, mas talvez possamos nos divertir um pouquinho. 

     – O que quer dizer. Ah, não! X, seu pervertido! 

     – Ei, eu não tava falando disso! Você é que é uma pervertida, hein? Ora, eu estava 

falando de capturar pokémons! O que acha? 
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     – Capturar eu não sei. Só se vê Pikachu e Munchlax perto dessa torre. Que tal se a 

gente batalhasse contra algum treinador? 

     – É uma boa. Vamos, Froakie! Ali tem uma menina! 

     A batalha entre e a "Lass" e eu tinha oficialmente iniciado. Y tinha achado um 

menino para batalhar e eu ali, com uma menina. Anna iniciou disparando sua pokébola 

para o alto e de dentro dela surge um pokémon peculiar, mas ao mesmo tempo comum. 

Era um Zigzagoon. 

  

     – Eu vou usar o Froakie! Você tem o primeiro movimento! 

     – Muito Obrigada! "Zigger"? Use o Pin Missile! 

     – Zig, za, goon! 

     Zigzagoon começa a girar seu corpo, disparando uma chuva de espinhos contra 

Froakie, que salta muito alto, desviando-se facilmente. 

     – De fato, eu ouvi dizer que os tais Froakie's podem saltar a uma altura de um prédio 

de 3 andares, e agora, estou confirmando essa informação... 

     – É, mas o meu Froakie não é como qualquer um, não! 

     – Froa! 

     – Ele é melhor! 

     – Froa! Kie! 

     O pokémon começa a cuspir um jato de bolhas "explosivas" contra Zigzagoon, que é 

atingido em cheio pelas bolhas, levando algum dano. 

     – Bubble? É, parece que você tem um novo movimento em mãos, agora! 

     – Froa! 

     – isso não é nada comparado ao meu Zigzagoon! Vai lá! Use o Headbutt! 

     – Zig! 

     O pokémon se levanta com tudo, vindo mais que rapidamente pra cima de Froakie e 

acertando-lhe uma cabeçada descomunal... 

     – Froakie, não desista! Use o Quick Attack seguido de Water Gun! 

     Froakie salta e avança pra cima de Zigzagoon, acertando-lhe uma cabeçada 

poderosa, e em seguida, lhe joga longe com um jato de água pressurizada. 
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     – Zig-- 

     O pokémon do tipo normal cai com tudo no chão, esgotando suas últimas lascas de 

HP. 

     – @-@! 

     – Ah, não! Zigger! 

     – Bom, parece que eu venci! De novo! 

     – Ah, é? Mas desse você não vai vencer... 

     Enquanto isso, se a gente tivesse prestado atenção, veríamos que tinha coisa estranha 

acontecendo por ali, só que muito bem disfarçada. Mais um beco sem saída. Mais um 

caso da Equipe Rocket... 

    Desta vez não tinha ninguém. Não era uma pessoa, não era um pokémon. Se 

observássemos bem, na entrada do beco estavam instalados aparelhos tecnológicos. 

Aparentemente câmeras, sensores de movimento e assim, eles podiam ver tudo o que 

estava acontecendo. Mas eis a questão: Onde eles querem chegar? 

     – Mas o que é que está acontecendo por aqui? 

     Riley analisava as câmeras, que no momento gravavam a minha batalha contra a 

Anna. Elas tinham algo de estranho. Porque estaria ali, em um beco, sendo que ninguém 

mora daquele "lado"? 

     – Isso é muito estranho... Será que... Não... 

     "Essas são as últimas!" 

     A voz ecoou pela cabeça do detetive e as câmeras explodiram, criando um grande 

estrondo... 

     – Mas o que-- 

     A figura misteriosa apareceu e sumiu ao mesmo tempo. Em uma fração de segundo 

foi possível ver a silhueta de uma criatura mística, aparentemente do tamanho de uma 

pessoa, só que a fisionomia era diferente. 

     – Um... P-Pokémon? 

     – Riley! Tá tudo bem? Ouvi um barulho e vim aqui ver o que era! 

     – Está tudo bem, Y. Eu acho que... Vi o causador destas "micro explosões"... Mas 

não tenho certeza de quem foi. De repente... Ficou invisível. Despareceu. 

     – Calma. Se está tudo bem, porque está tão abalado? 

     – Por que eu... Olhei... Eu... Olhei nos olhos dele! 
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     Uma lágrima correu pelo olho do detetive. Uma essência maligna corroía seu peito, 

dilacerando seu coração. Era como se o olhar tivesse deixado marcas de destruição em 

sua cabeça. 

     – Riley... Você está me deixando nervosa! 

     – Tudo vai ficar bem. Eu prometo. 

     O detetive fechou os olhos e de repente, a sensação ruim evaporou, como se nunca 

tivesse existido. Sumiu. Desapareceu. Rápida e passageira como aquele que a tinha 

causado. 

     – É, tá tudo bem... 

     Mas enquanto isso, minha batalha seguia acirrada. Eu queria vencer, mas estava 

difícil e tudo por causa de Fletchling, a arma secreta de Anna. 

     – Bom, parece que eu venci! De novo! 

     – Ah, é? Mas desse você não vai vencer... Vai, Fletchling! 

     Um pokémon minúsculo brota de dentro da pokébola. Uma ave "mínima", pouco 

maior que o pé de sua treinadora... Mas algo chamava atenção nele... A coloração das 

penas em sua cabeça, que demonstrava exatamente a sua personalidade: quente. 

     – Froakie, continuamos no jogo! 

     – Froa! 

     – Vai, Fletchling! Use Quick Attack! 

     – Fletch! 

     O pokémon começa a voar em alta-velocidade, avançando rapidamente pra cima de 

Froakie. 

     – Quick Attack você também. 

     Froakie avança rapidamente e colide com Fletchling. Nenhum dos pokémons desiste 

e continuam  se empurrando, cabeça com cabeça... 

     – Desista, Fletchling! 

     O pokémon pássaro voa para o lado, livrando-se de Froakie, que avança com tudo 

para a frente, caindo de cara no chão... 

     – Ei! Isso é truque sujo! Tadinho do Froakie! 

     – É uma pena mesmo ter que fazer isso! Desça! 

     Fletchling mergulha dos céus, avançando contra Froakie. 
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     – Bubble! 

     O pokémon aquático cospe uma rajada de bolhas contra o pássaro, mas este voa e se 

desvia facilmente, continuando a descer com tudo... 

     – Peck! 

     O bico do passarinho se enchia de poder e assim, ele acertava uma bicada em 

Froakie, que levava todo o dano, ficando com sua energia totalmente esmigalhada... 

     – Froakie, não! 

     – Termine com o Flame Charge! 

     – Fletch! 

     O fogo toma conta das penas de Fletchling e então, ele avança em uma investida 

impactante, colidindo suas chamas contra o pokémon-sapo, Froakie, levando-o assim à 

um final trágico... 

     – Froa-- @-@! 

     Froakie já conseguia mais se levantar. Fora derrotado, nocauteado. 

     – Ah, é? Mas este foi apenas o meu primeiro pokémon! Espera até você conhecer o 

Mien-- 

     – X! Para tudo o que você está fazendo! 

     A voz de Y pode ser ouvida há quilômetros de distância. Ela vinha aí, e correndo. 

Alguma coisa tinha acontecido... 

     – Hã? Y? 

     – Precisamos investigar tudo corretamente! Parece que tem alguma coisa estranha 

nessa cidade! 

     – Espere! Calma! O que que houve? 

     – Eu posso explicar tudo, X. Durante sua ausência, eu fiquei em apuros, e sua 

namorada foi me ajudar! Armadilha dos Rocket's? Não sei, mas então um encapuzado 

saiu correndo na direção do deserto e não deu notícias, ou seja, temos que ir atrás dele 

imediatamente, portanto deixe de lado essa sua batalha e trate de trabalhar, infeliz! 

     – Ei! Mas e eu e o Fletchling? – Anna fica preocupada. 

     – Um dia, quem sabe? 

     Acenei e dei adeus. Fomos correndo então, em direção à oeste do mapa de Parisia. 

Gostaria de ter acabado minha batalha e de ter vencido aquele Fletchling poderoso, mas 

não pude. Quem sabe um dia? 
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     – Ei, Fletchling? Parece que fomos abandonados ... 

     – Fletch... 

    Mas enquanto isso, mais pra frente, o encapuzado corria sem parar, e nós corríamos 

atrás. Era mesmo um membro do Team Rocket e com certeza estava envolvido no 

"atentado" contra Riley. Não podíamos deixar essa passar, não mesmo. 

     – Você não vai fugir por muito tempo! 

     – É o que veremos! 

 

     Ele parou de correr. Virou-se para nós e revelou sua face. Seus olhos verdes 

estonteantes nos encaravam como se nós fossemos os bandidos aqui. A risada diabólica 

não demorou para escapar e assim, o confronto teve início... 

     – Quem é você? O que você quer? 

     – Huh... Eu? Eu sou apenas um "mensageiro". Minha missão aqui está oficialmente 

em jogo e não vou deixar que vocês atrapalhem! 

     Calou-se e continuou, em direção ao deserto, mas dessa vez não correu. Deixou que 

o seguíssemos  e o pegássemos facilmente. Aliás, fácil de mais. 

     – Soltem-me. 

     – Você está preso! Não tem para onde onde! 

     Riley prendeu ele, colocando suas mãos para trás... 

     – E se eu disser que tenho? 

     O encapuzado puxa Riley para cima, antes que ele possa colocar as algemas e o joga 

no chão, provocando um desmaio no detetive... 

     – Riley! 

     – Quem é o próximo? 

     O sobretudo se abre, revelando uma grande tatuagem no peito do homem. Um 

grande "R" vermelho. Equipe Rocket. 

     – Y... Sujou! 

     – Huh... Vocês nunca me pegarão aqui! 

     O homem atravessa o portão da cidade e dá de cara em uma planície morta, coberta 

pela quente areia desértica. Ao redor, uma vasta área de laboratórios e o horizonte. Mais 

nada. 
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     – X, o que a gente faz? 

     – Tenta acordar o Riley que eu vou atrás dele! Nenhum bandido pode sair impune! 

 

    ... 

 

    Mas longe dali, ainda em Lumiose City, uma manifestação maior ainda acontecia, 

sem que ninguém soubesse de nada... Alguém estava desafiando os melhores 

treinadores! 

     "Vamos, mocinha! Ataque!" 

     A criatura estranha se posicionava bem na frente da treinadora, encarando-a com 

olhos furiosos, forçando-a a atacar.  

     – T-tudo bem... Fletchling, use o Flame Charge! 

     Anna estava assustada. Seu pokémon avançara com tudo e não fizera nem cócegas 

naquela estranha criatura. O que estava acontecendo? E porque ela estava ali? O que ela 

queria? 

     "O teste acabou! Você vem comigo!" 

     Nas mãos da criatura surge um cristal azul pontiagudo, que liberava uma espécie de 

fumaça, como se estivesse gelado. Em uma fração de segundo o cristal fora lançado, 

acertando o peito da menina que era tragada junto com seu pokémon para outra 

dimensão... 

     A criatura então abre um portal, rasgando o tecido do espaço-tempo e o atravessa. 

Desde então, ela nunca mais foi vista... 

 

     Anteriormente, um Rocket é avistado em Lumiose City e nossos heróis correm atrás 

dele. O homem consegue dar um jeito em Riley, que desmaia. X então decide seguir 

perseguindo o bandido pelo deserto, deixando Y pra trás, pra cuidar do Riley, que ficou 

caído ali no meio do asfalto... Agora, ele tem que dar um jeito no cara sozinho. Será que 

ele vai conseguir? 
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13 – VS HELIOPTILE 

 

 

     E lá estavam os dois, se encarando no meio de uma rota desértica. Não se via uma 

alma viva ali, apenas dois garotos, insultando um ao outro, com palavras bizarras e 

frases não pensadas, não planejadas. 

     – Huh... Vocês, adolescente não aprendem, não é mesmo? 

     – Eu posso ser só um adolescente, mas sou muito mais "homem" aqui do que 

qualquer um! 

     – Ah, é? E por que diz isso? 

     – Ah, por quê? Porque diferente de você eu sou um cara que luto pelo bem, ao invés 

de espalhar o caos por aí, feito você. 

     – Eu? Espalhando caos? Hahahah! Eu só estou nessa vida por causa de vingança. E 

isso também não diz respeito à você... Um fedelho de 15 anos que se acha um detetive, 

mas não passa de um treinador de quinta categoria! 

     – Quinta categoria? Ah, mais agora você vai ver, seu desgraçado! Froakie, adiante! 

     – Froa! 

     O pokémon sapo saiu saltitante de sua pokébola, exibindo seu jato de bolhas com um 

espirro borbulhante... 

     – Um Froakie... Então você é um Pokédex Holder? Pois Sabia que a Team Rocket 

também tem sua própria Pokédex! 

     O homem mexeu no bolso do casaco e retirou uma pokédex escura, ao estilo antigo, 

mas com detalhes adicionais. Um equipamento indispensável para qualquer membro da 

Equipe, seja os mais avançados ou os mais comuns... 
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     – A Equipe Rocket tem uma Pokédex? Mas essa é nova para mim... 

     – Enfim, assim como você, eu tenho uma pokédex, e tenho um pokémon! Vai, 

Roserade! 

     A pokébola girou, girou e girou, e de dentro dela saiu um pokémon peculiar: 

estático, imóvel, mas ao mesmo tempo, cheiroso e atraente.... Roserade, a rosa das 

rosas... 

     –... 

     – Vai, Froakie! Water Gun! 

     Froakie cuspe um jato de água pressurizada, atingindo Roserade com tudo, mas o 

pokémon permanece imóvel, de olhos fechados e com os braços cruzados, sentindo o 

calor do sol bater em sua pele... 

     – Rose... 

     – Ao menos uma palavra ele disse, não? 

     – Froakie, froa! 

     – Vai, Froakie! Use o Quick Attack e derrubeo-o! 

     – Huh... Acha que o Roserade é "fácil"? Pois se enganou! Agora, Roserade! 

     O pokémon abre os olhos e estende os braços, revelando chicotes espinhosos por 

detrás de seus buquês, arremessando-os contra Froakie... 

 

(card original) 

     Os chicotes atingem Froakie, impedindo que o pokémon de água fizesse o contato 

direto... 

     – Argh! Froakie... 

     – Froa! – O pokémon aparentava estar bem... 

     – Vai, Roserade! Use o Energy Ball! 

     O pokémon salta e abre bem seus braços, formando uma esfera energética em cada 

punho. Então ele junta os braços, unificando as esferas em uma única e grande bola de 

energia maciça.  

     – Dispare! 
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     – Roserade dá uma cambalhota no ar, disparando a grande esfera contra Froakie e 

assim, provocando uma grande explosão "verde", que atinge o pokémon com tudo. Um 

golpe super efetivo. 

     – Froa... 

     – Froakie, não! 

     – Está perdendo o seu tempo em vir me desafiar, amador! 

     – Ah, é? Froakie, use o Bubble! 

     – Froa! 

     O pokémon cuspe uma rajada de bolhas que envolve o corpo de Roserade, 

estourando e formando pequenas explosões... 

     – Isso é inútil. Roserade, mostre a eles o que é "Cuspir"! Poison Sting! 

     Roserade salta, cuspinho bombinhas venenosas em forma de espinhos, atingindo 

Froakie com tudo. 

     – Froa! 

     – Essa não... Froakie foi envenenado! 

     – A Bad Poison da Roserade causa danos cada vez maiores, assim que o seu 

pokémon ataca, ou mesmo quando ele se mexe... 

     – Froa! Kie! 

     – Não seja por isso! Temos um truque na manga! Froakie? 

     – Froa! 

     Froakie fecha os olhos e começa a dormir, no meio da batalha... 

     – Eu não acredito! "Rest"? 

     – É isso aí! 

     Froakie dorme o que o faz recuperar seus Hit Points (ou Hp) ao máximo, livrando-o 

do status "Poison". No entanto, agora ele adquire outro Status... "Sleep"... 

     – Roserade, temos três ataques antes do Froakie acordar! A lei do Rest diz que ele 

permanecerá dormindo por três turnos, ou seja, três ataques... 

     – Rose! 

     – É, mas quem disse que o Froakie precisa estar acordado para lutar? 

     – Huh... Não blefa, seu menino idiota! Roserade, use o Weather Ball! 
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     Roserade salta, criando uma grande esfera de fogo em suas mãos e a lança contra 

Froakie, que continua a dormir, sem poder se defender... 

     – Droga! Froakie, vê se acorda! 

     Mas Froakie permanecia dormindo. 

     – Vai, Roserade! Energy Ball! 

     Roserade realiza o ataque com sucesso, acertando um golpe super efetivo... 

     – Rose... 

     – Só mais um! Use o Solar Beam! 

     Roserade começa a carregar, e Froakie continua dormindo... 

     – Agora, dispare! 

     Roserade junta seus punhos, disparando uma poderosa rajada energética de seus 

buquês, e o ataque avança com tudo, pra cima cima de Froakie, formando uma 

explosão... 

     – Froakie, não! 

     A fumaça abaixa, mas Froakie não estava mais lá... 

     – O que? 

     – Froakie, onde você está? 

     – Froa... 

     Froakie grita. Ele estava pulando, em uma altura consideravelmente alta. 

     – Essa não. Ele pulou. O SolarBeam não teve efeito algum! 

     – Será que foi porque você "gastou" o seu tempo enquanto a Roserade carregava o 

SolarBeam? 

     – É, mas agora não será uma perca de tempo! Energy Ball! 

     – Bubble! 

     Os golpes são lançados, colidindo no ar e formando uma outra explosão, que joga 

fogos de artifício para os dois lados, atingindo ambos os pokémons... 

     – Agora, Quick Attack, Froakie! 

     Froakie aproveita a fraqueza de Roserade e acerta uma investida rápida nela, 

derrubando-a... 
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     – Vem cá, você é burro assim mesmo ou se faz? Froakie está envenenado de novo! 

     – Hã? 

     – Seu detetive tolo! Roserade possui a habilidade Poison Point, que envenena 

qualquer um que que faça contato direto com a sua pele... 

     – Oh, oh... 

     Mas enquanto isso, Y chama a ambulância, deixando Riley sob os cuidados 

médicos... 

     – Y... Você está aí? 

     – E-estou. 

     – Vai atrás do bandido... O X... Vai precisar de uma grande ajuda... 

     – Mas... 

     – Vai! 

     Os médicos fecham a porta da ambulância e levam Riley, deixando Y pra trás... E ele 

estava certo. X precisaria de ajuda. A garota não podia ficar ali parada... 

     Correu algumas quadras e atravessou o grande portal, saindo na rota desértica. Não 

se via nada e nem ninguém. Uma camada de areia cobria a visão, tornando tudo 

extremamente difícil. 

     – X! Onde você está? Froakie? 

     Mas não se ouvia nada, apenas o barulho do forte vento soprando e levando areia de 

um lugar para o outro... 

     – X! É a Y! Onde você está? 

     – Tile! 

     – Hã? 

     – Ptile! Helioptile! 

     – Ai que fofinho! Um Helioptile! 

     – Heli! 

     A garota pega o equipamento eletrônico conhecido como Pokédex e analisa o 

pokémon do deserto... 

     Pokédex: Helioptile, o pokémon gerador. Ele carrega suas forças absorvendo a luz 

do sol, o  que proporciona energia o suficiente para que não precise comer. 
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     – Que legal! Um pokémon "auto sustentável"! 

     – Heli! :D 

     – Ai, eu tenho que capturá-lo! Ele é muito fofo! Vai, Dratini! É com você! 

     – Tini! 

     O pokémon surge sonolento e o clima desértico ainda aumentava o seu sono. Muito 

tempo ali e com certeza ele desidrataria... 

 

     – Tini! Dra-tini! 

     – Vamos lá Dratini! Use o Iron Tail! 

     Dratini transforma sua cauda em ferro puro, lançado-a sobre Helioptile. O pokémon 

elétrico então energiza a sua e utiliza o mesmo golpe, fazendo as caudas metálicas 

colidirem uma com a outra, gerando uma chuva de faíscas. 

     – Tini? 

     – Heli... 

     Helioptile começa a absorver a luz do sol. 

     – Ih, não gosto nem um pouco disso... Dratini, use o Surf, agora! 

     Dratini cria uma onda, e começa a "nadar" nela, avançando pra cima de Helioptile, 

que é pego com tudo... 

     – Tile! 

     Helioptile dispara um poderoso Thunderbolt contra Dratini que estava todo molhado, 

ou melhor, ainda submerso nas ondas do Surf, levando dano duplo... 

     – Tini! 

     – Heli! 

     Helioptile cria uma esfera de energia, lançando-a contra Dratini, que continuava 

molhado, causando danos duplos. Com isso, Helioptile consegue recuperar seu Hp em 

uma quantidade considerável. É o que chamamos de "Parabolic Charge". 

     – Droga! Dratini... 

     Mas Dratini não conseguia mais se levantar. Os choques com força dupla o deixaram 

exausto. 

     – Essa não! Dratini, acorde! 
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     – Tini-- @-@! 

     Dratini não podia mais lutar. Helioptile era muito forte e muito veloz, mesmo para 

ele. 

     – Droga. Se eu usar o Fennekin isso aqui vai esquentar demais... Eu não queria ter 

que fazer isso, mas vou ter que fazer. Vai, Ultra Ball! 

     A pokébola voa longe, acertando a cabeça de Helioptile a assim "sugando-o" para 

dentro... A bola começa a se mexer de uma lado para o outro, fazendo um ruído 

insuportável... 

     – Vai, pokébola... Eu não posso perder tanto tempo com essa captura... Eu preciso 

ajudar o X... 

     Falando em X, o garoto estava em apuros. O Roserade do Rocket era forte demais, 

para qualquer um de seus pokémons... 

     – Froa... Kie... 

     – Mi... Foo... 

     Mienfoo e Froakie já tinham sido usados. Ambos estavam completamente 

envenenados e sem saída. Não tinham mais como lutar. 

     – Froakie, use o Rest. Enquanto isso, assuma a batalha, Gligar! 

     O pokémon escorpião saía da pokébola confiante. Crente de que poderia vencer 

qualquer oponente que viesse. 

     – Gli! Gar! 

     – Vamos lá, Gligar! Use o Swift! 

     Gligar fazia cambalhotas no ar, disparando uma chuva de lâminas com o formato de 

estrelas. As lâminas atingiam Roserade, mas o golpe não era muito eficaz. 

     – Gli... 

     – Use Fire Fang, Gligar! 

     As presas de Gligar começaram a brilhar, formando uma fina camada de fogo ao 

redor dos dentes, e assim, o pokémon descia dos céus, avançando pra cima de Roserade. 

     – Desvie-se e use Poison Sting! 

     Roserade desvia no último segundo e Gligar cai de cara na areia do deserto, 

enchendo a boca com muita sujeira... 

     – Gli! 
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     – Rose! 

     Roserade começa a cuspir espinhos venenosos contra Gligar. 

     – Use Poison Sting também! 

     Gligar também cuspe espinhos com veneno, mas os seus eram diferentes. Estavam 

cobertos da areia que ele acabara de "engolir", tornando-os mais densos que os da 

Roserade. 

     – Rose? 

     Assim, os espinhos de Gligar colidem com os da Roserade, e "os vence", 

continuando a avançar até atingir a pokémon do tipo planta... 

     – Não, Roserade! 

     – Yeah! Até que enfim acertamos! 

     Roserade não parecia envenenada. Embora o golpe tenha a acertado, só causou 

danos. Nada mais. 

     – Rose! 

     – Foi fora mesmo, babaca! Roserade, use o Weather Ball! 

     O pokémon salta, disparando uma esfera de fogo que explode na cara de Gligar. 

     – Gli... 

     – Droga, Gligar! 

     Gligar despenca do céu, batendo direto em uma camada de areia... 

     – Agora, Roserade! Termine com o Energy Ball! 

     Roserade forma sua grande esfera de energia, lançando-a contra Gligar, que é 

atingido em cheio e com precisão, formando mais uma explosão. 

     – "Thunderbolt"! 

     O céu fica coberto de nuvens e rapidamente uma descarga elétrica desce na forma de 

um raio, atingindo Roserade completamente. 

     – Rose... 

     – Hã? Mas quem-- 

     – Y? 

     – Não é só "Y"! É "Y e Helioptile"! Não tá vendo não? 
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     – Você fez uma nova captura? 

     – Sim! Agorinha mesmo! 

     – Que pena, querida. O meu Roserade é do tipo Grass, e os ataques tipo Electric não 

faz muito efeito contra ele... 

      – Ah, mas contra o Froakie fazem! Helioptile, use o Parabolic Charge! 

      Froakie é atingido por uma esfera de energia elétrica, ficando praticamente com um 

"gota" de HP. Isso é suficiente para reverter todos os danos causados por Dratini em 

Helioptile, curando o emissor do ataque... 

     – Beleza! Agora o Helioptile está muito mais "cheio de vida" que o Roserade! 

     – Mas claro! O "Heli" aqui é capaz de recuperar em si, a metade dos danos causados 

no oponente  quando usa o Parabolic Charge. Como o Froakie é um tipo Water, o golpe 

foi super efetivo, o que permitiu Helioptile carregar suas pilhas por completo. 

     – Mas isso não vai derrotar a minha Roserade! 

     – Rose! 

     – Não, mas isso vai! Iron Tail! 

     Helioptile pula, transformando sua cauda em puro ferro. Logo, ele a lança sobre 

Roserade, dando "tapas metálicos" na cara do pokémon rosa. Isso é o suficiente para 

remover definitivamente a energia vital de Roserade, declarando definitivamente vitória 

aos mocinhos... 

     – Rose-- @-@! 

     – Ah! Roserade! 

     – Parado! Em nome da Polícia Federal, você está preso! 

     – Ah, é? E vai fazer o que para me pegar? 

     O encapuzado começa a correr. 

     – Isso! 

     X dá uma rasteira no bandido, jogando-o longe. Ele pega suas algemas e prende o 

infrator... 

     – Chamamos a polícia? 

     – Sim. 

     E assim, à noite, no Centro Pokémon de Lumiose City... 
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     – Ah, que bom que deu tudo, certo, não é, X? 

     – Pois é. Adoro quando tem finais felizes. E que bom que você apareceu lá pra me 

socorrer. Foi muito inteligente da sua parte usar o Parabolic Charge no Froakie, 

enquanto ele dormia para recarregar o Helioptile. Assim, não tinha como a Roserade 

vencê-lo. 

     – Pois é. E o Iron Tail no fim... Esplêndido! 

     – É. Mas e o Riley? Como ele está? 

     – Bom, quando a ambulância chegou ele disse para eu ir atrás de você. Tinha 

acordado, mas estava meio tonto, nem conseguia falar direito. Mas depois ele me ligou 

e disse que estava bem e que ia dar uma saída. 

     – Ele disse para onde foi? 

     – Não. 

     – Beleza, então isso nos deixa livres para participar de um campeonato amanhã... 

     – É, um torneio. 

     – Tipo "batalha de pokémons"? 

     – Não. Um campeonato de montaria no "Gogoat"... 

     E assim, tudo é resolvido. O bandido é preso e Riley já está bem. Y fez uma nova 

captura e um novo amigo, um inteligente e poderoso Helioptile. (Ah, e fofinho 

também). Os pokémons agora descansam depois de um dia cheio e é claro, "amanhã" 

terá muito mais com o torneio do Gogoat... 

 

 

     Anteriormente, a Equipe Rocket invade Parisia, aparentemente atrás de um pokémon 

psíquico, que agora está a aterrorizar certas pessoas, coletando-as das mais diversas 

partes da região, mais especificamente da área Central de Parisia, para objetivos ainda 

desconhecidos. Enquanto isso, X, Y e Riley investigam a equipe de criminosos, indo 

atrás dos mais diversos bandidos, enfrentando atentados terroristas e acima de tudo, 

prendendo aqueles que só querem fazer o mal, mas por um alto custo: eles não estão 

mais indo atrás de insígnias, fitas ou mesmo medalhas. Suas vidas foram direcionadas 

diretamente à investigação e agora eles tinham que ir até o final com isso. 

     Os últimos dias tem sido cansativos. Até demais. Os treinadores precisam descansar 

para repor suas forças para continuarem a investigar. E é claro, nada mais relaxante do 

que um concurso/torneio. Por sorte, hoje acontece um evento muito chamativo e 
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conhecido, na cidade de Lumiose, o torneio da montaria Gogoat, e é claro, nossos heróis 

não podiam faltar nessa competição... 

14 – VS GOGOAT I 

 

 

     O dia amanheceu ensolarado. As flores das sacadas das casas estavam cada vez mais 

vivas. O momento era perfeito para sairmos atrás de uma captura. 

     – Vamos, Y! Não temos tempo! 

     – Ai, calma! Vestidos não são desenhados sozinhos! 

     – E os Gogoat's são não pegos sozinhos também! 

     – Mas e que concurso é esse que você precisa capturar o pokémon para participar? 

     – É um concurso onde só quem tem um Gogoat pode participar. Ainda tem uns pra 

alugar ali do outro lado da rua, mas eles custam muito caro. Prefiro guardar meu 

dinheiro, então... O jeito é pegar um eu mesmo. 

     – Vai nessa, então! 

     – Não vai comigo? 

     – Aff, tá bom. Espera aí! 

     O desenho permaneceu em cima da escrivaninha. A garota pegou suas pokébolas na 

mesinha e as colocou dentro da bolsa. Pegou um casaco e sua echarpe favorita, da cor 

vermelha, colocando-a no pescoço. 

     – E aí? É pra hoje, "X"? 

     – Nunca vi você se arrumar tão rápido. 
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     – Quando eu decido, está decidido. Agora vamos? 

     – Tudo bem. 

     Saíram do Centro Pokémon e foram em direção ao sul da cidade, a pé. Eles 

precisavam ir para a Rota 4, que fazia uma espécie de fronteira com Lumiose City. E ali 

era o lugar com a vegetação perfeita para se pegar um Gogoat. 

     – E aí? Como é um Gogoat, afinal? 

     – Você não conhece? 

     – Não. Mas eu posso ver na minha pokédex, né? Afinal, é pra isso que ela existe. Lá 

vai... 

     A pokédex rosa-choque, totalmente customizada reluzia no sol. Quase não dava pra 

enxergar a tela. Era possível apenas ouvir a voz mecânica da maldita. A garota apertou 

alguns números e achou logo o pokémon que estavam procurando. Assim, ela poderia 

vê-lo também. 

     [Pokédex] Gogoat, o pokémon Montaria. Ele é tão grande que as pessoas são capazes 

de montar em suas costas. É muito calmo, e pode formar um forte vínculo com os 

sentimentos de seu treinador quando este faz carinho em seus chifres. 

     – Então, é um pokémon grande e com chifres, certo? 

     – Ele é mesmo muito chamativo! Não tem como não perceber! Ei! Olha só aquela 

rocha! 

     – É o lugar perfeito para os Gogoat's! amos até lá! 

     – Ei, não corre! 

     O jovem detetive corre na frente de sua parceira. Ele estava mesmo muito ansioso 

com o torneio e é claro, para isso ele precisaria de uma captura... 

     – Agora, tudo o que temos a fazer é esperar! 

     – Aff, por quanto tempo? 

     – Não sei. Mas tomara que seja breve. O Torneio começa daqui a cinco horas! 

     – O que? 

     – Brincadeirinha! Temos tempo o suficiente para pegarmos um tal Gogoat e nos 

inscrevermos para o torneio! 

     Mas enquanto isso, longe dos pacíficos planaltos da Rota 4, ainda em Lumiose City, 

Riley, o filho de Looker e também o detetive e policial mais maluco de todos, continua 
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com suas investigações sobre a Equipe Rocket, que parece ter invadido Parisia com 

tudo... 

     – Hmm... Isto aqui está muito estranho... 

     A rua estava deserta. nenhuma alma viva. Era um beco. Não haviam casas, nem lojas 

naquela parte da cidade. Só se viam pokémons selagens mexendo nas grandes latas lixo 

que ocupavam a maior parte daquele estreito corredor. Mas algo intrigava Riley. haviam 

mais câmeras com sensor infravermelho naquele lugar, algo extremamente 

desnecessário uma hora dessas... 

     Em uma fração de segundo, as câmeras entortaram e o sistema explodiu. De novo. O 

homem levou um susto, mas não se machucou. Aquela já era a segunda vez que Riley 

via algo daquele tipo, e na mesma semana. Algo indicava que aquele ser misterioso 

estava ali de novo. 

     – Você está aí? 

     Ninguém respondeu nada. 

     – De novo. Eu sei que você está. Posso senti-lo... Por favor, apareça. 

     A criatura começou a tomar forma na frente de Riley. Ele estava ali e podia ouvir, 

ver e sentir tudo. Quase como um Deus, mas mais poderoso ainda. A figura sobre-

humana aparecia ali, ao vivo e à cores, na frente do detetive... 

     Mas não era bem ela, Na verdade, uma projeção astral. O espírito da criatura estava 

ali presente, mas o corpo não. Era possível ver todas as suas feições físicas, mas todas, 

praticamente (obviamente), intocáveis, intangíveis, mas ainda assim, visíveis a olho nu. 

Não era ele, mas ao mesmo tempo era. É como se fosse um holograma, só que 

sobrenatural... 

     – Q-quem é você? 

     – Mewtwo. 

     A voz ecoou por entre o cérebro de Riley, dando-lhe uma incrível enxaqueca. 

     – O que você quer? Por que está aqui? 

     A criatura olhou para os lados e apontou seus dedos estranhos para uma das câmeras 

que explodiram, e que agora estava em pedaços no chão. 

     – Eles me querem.Vieram me buscar. 

     – Eles? Eles quem? 

     – Você sabe. Giovanni. 

     – Giovanni? Team Rocket? 
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     – Sim, Ele está vivo. E mais vivo do que nunca. Ele me quer. E é por isso que a 

região está infestada de capangas do que você costuma chamar de "Team Rocket". 

     – Mas... Por que você está aqui? Por que você se apresentou para mim? 

     – Eu preciso de você. 

     – P-precisa? 

     – Sim. 

     Imagens aterrorizantes passaram pela cabeça de Riley. Mewtwo lhe contou toda a 

sua história em questão de segundos, via telepatia. Riley piscou os olhos e de repente 

sabia tudo. Todas as informações contidas por Mewtwo estavam presentes em seu 

cérebro, como se ele fosse a própria criatura. 

     – Eu... Sei. 

     – "Riley", você é uma pessoa pura, livre de maldades em seu coração. Eu preciso de 

você. Você precisa me ajudar. 

     – O... O que eu posso fazer? 

     – Venha comigo. 

     O pokémon estende sua mão para o humano, que consegue tocá-la. O espírito de 

Riley saía da corpo, que por sua vez, vazio, caía no chão, mortinho da silva. 

      – O que você fez? 

      – Não se preocupe! Quando você "voltar", abrirá seus olhos e acordará 

normalmente, como se estivesse dormindo. 

      – Mas eu... 

      – Vem. 

      Os dois de repente desaparecem no ar. E o corpo de Riley fica ali. Caído no meio do 

beco. Enquanto isso "do outro lado", Riley sentia seu coração disparando, como um 

Weavile fugindo da chuva. Mas sabia que ele não estava ali. Sentia todas as emoções 

que sentia anteriormente, mas não conseguia sentir sua pele. Não conseguia tocar seu 

rosto. Estava diferente, mas sentia estar vivo. 

     A alma de Riley atravessou uma dimensão paralela, dentro de um outro plano astral, 

criado por Mewtwo há algum tempo. Conseguia sentir suas emoções e é claro, tinha 

seus mesmos feitios físicos, no entanto, estava presente ali só telepaticamente. 

     Riley não estava sozinho. Ele podia sentir. Todos podiam. o toque mistico de 

Mewtwo fez com que suas percepções aumentassem, em níveis extraordinariamente 

telepáticos. 
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      – Argh! O-onde estou? O que aconteceu? 

      – Bem-vindo à família... 

    Mewtwo surgiu. Desta vez era ele de verdade. Em carne-e-osso, como diz o outro. 

Mas algo de sinistro aterrorizava Riley. Aquele lugar... Tão escuro e frio, parecia mais 

com o inferno. 

     – Onde estamos? 

     – Seja bem-vindo, Riley... Ao "Âmbar"! 

     – Âmbar? 

     – O âmbar é uma câmara secreta dentro de meu cérebro que me permite controlar a 

alma telepaticamente das pessoas que toco. É uma espécie de casulo onde todos os que 

toparam me ajudar estão. Aqui, você descansa enquanto eu controlo o seu corpo lá fora. 

     – Mas o que-- 

     Mewtwo estala os dedos e tudo fica claro. Estão em uma sala branca, sem portas ou 

janelas. Apenas centenas de fotos de pessoas e seus pokémons, coladas diretamente na 

parede. Duzentas para sermos mais exatos. Todas felizes, sorrindo. 

     – Quem são essas pessoas? 

     – Cada foto equivale a uma alma. Este é o meu exército. O exército da Nova 

Geração! Todos estão aqui por que aceitaram lutar ao meu lado para defender a minha 

honra e derrotar a Equipe Rocket! 

     Um portal se abre na frente de Mewtwo. 

     – Você tem duas opções: Ou fica e me ajuda, deixando eu assumir o total controle do 

seu corpo lá fora ou você volta e tem todas as suas lembranças de mim "apagadas" de 

sua cabeça... A escolha é sua. Somente sua. 

     Riley permaneceu em silêncio por algum tempo... 

     – E se eu disser que quero voltar? 

     – Sem problemas. Mas você nunca mais se lembrará disso. 

     – Não. Eu fico. Eu fico e te ajudo. 

     – Sábia escolha... 

     Riley some. Sua foto já estava na parede. Ele e Krookodile, seu fiel escudeiro... 

     – Agora você estará preso pra sempre em meu interior! Hahahahahah! 
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     E silenciou. 

     ... 

 

     Mas enquanto isso, na Rota 4, X e Y continuam atrás dos Gogoat. Já cansados de 

esperar, eles decidem parar de procurar e desistir do torneio. Estão ali há mais de uma 

hora e nenhum sinal dos malditos pokémons "montáveis". 

     – Canseeei... 

     – Calma, Y. Só mais um pouquinho? 

     – Não. Eu vou embora. Esquece esse seu torneio idiota e vamos pro nosso quarto! 

     – Ih, assanhada! Pois eu prefiro continuar aqui. Esse torneio lá tem os seus bons 

motivos... 

     – Para de implicar, X! Eu sei que você está cansado! Vamos! Eu vou fazer um Coq 

au Vin* delicioso que vovô (que Arceus o tenha) me ensinou a fazer. 

     A barriga de X começa a roncar. 

     – Seu estômago te denunciou. Vamos. 

     – Traidor! 

     X sai acariciando seu estômago, que parecia estar em jejum há semanas, pelo barulho 

que ele fez ao ouvir que Y iria lhe preparar um ótimo de um almoço. 

     – Não tem graça! Você sabe que o meu ponto fraco é a sua comida! 

     – Eu não tenho culpa se eu sou um charme, XD 

     – Sua bobinha. Vamos. Agora eu tô com fome! 

     – Goat! 

      De repente o rugido de um pokémon ecoa pelo vale. 

     – Ei! É o Gogoat! 

     Os dois treinadores olham para trás e veem Gogoat, o pokémon montável, quem eles 

estavam esperando. Mas parece que agora apareceu na hora errada. 

     – Goat, Gogoat! 

    – Caramba, eu estou aqui há mais de uma hora e só agora você me aparece... Tudo 

bem, X... Não perde a calma com um pokémon... Gligar, é a sua vez! Vai! 
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    O pokémon-escorpião saía alegre de sua pokébola. Nunca havia estado tão feliz na 

sua vida. Suas asas não doíam mais desde os seus ferimentos em Galatan City, e isso era 

muito gratificante para ele. 

    – Gli! Gar! 

    – É, parece que o Gligar está com força total hoje, X! Vai lá que essa tá fácil! 

    – Vai, Gligar! Use o Poison Sting! 

    O pokémon rodopia no ar, cuspindo bombinhas venenosas, na forma de agulhas, que 

penetram na carne de Gogoat, ferindo-o muito. 

    – Goat. 

    O pokémon cai no chão. Um golpe certeiro. Ele estava infectado, envenenado. 

    – Vai, Gligar! Fire Fang! 

    – Gli! Gar! 

    O pokémon desce com tudo dos céus, fazendo suas presas pegarem fogo na descida. 

    – Goat! 

    Mas Gogoat é mais rápido e se levanta, bloqueando o golpe com seus poderosos 

chifres. Logo, ele arremessa Gligar para longe, dando-lhe uma poderosa "chifrada". 

    – Isso foi um Megahorn! Cuidado, X! 

    Gligar é jogado em cima de X, que cai com tudo pra trás. O impacto da queda é 

amortecido pela fofa grama verdinha que os cercava... 

     – É, esse é meio difícil, mas vamos que ainda conseguimos! Use o Swift! (Adoro 

essa palavra... "Swift"... Não sei porquê...) 

     – Goat! 

     Os chifres de Gogoat começam a emanar uma energia explosiva. Uma espécie de 

força drenadora. 

     – Horn Leech! Mexa-se, Gligar! 

     Gligar dá cambalhotas no ar, disparando um jato de lâminas com o formato de 

estrelas. As lâminas explodem nos chifres de Gogoat, não tendo muito efeito... 

     – Goat! 

     O pokémon salta, lançando seus chifres na cara de Gligar, que passa a ter sua energia 

vital drenada. 
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     – Gli! Gar! 

     Gogoat passa a ter sua vita restaurada, combatendo os efeitos nocivos do Poison. 

     – Goat! 

     – Droga! 

     – Gli! 

     – Gligar, use o Guillotine e acabe com isso! 

     – Gar! 

     O pokémon desce dos céus, energizando suas garras como pinças de fogo... 

     – Goat! 

     Gogoat age rapidamente, preparando seus chifres novamente. Dessa vez, eles 

começam a brilhar como nunca. Lá vinha mais uma vez o Megahorn. 

     Os pokémons se encontram, mas Gogoat é o único que acerta o golpe, jogando 

Gligar contra X novamente, que cai no chão. 

     – Argh... O Gogoat... É muito forte. Tem que ter um jeito de derrotar ele. 

     – E se você usasse o meu Fennekin? Eu te empresto! 

     – Não. Eu quero derrotá-lo usando a minha força. Vou continuar com o Gligar. Só 

que agora eu tenho um plano. Um grande plano. Voe, Gligar! 

     A ideia parecia fluir na cabeça de X. Como ele não havia pensado naquilo antes? 

Gogoat é um pokémon extremamente forte. Golpes físicos não o afetam tão fácil. O 

jeito era improvisar... 

     – Vamos atacar por cima! Gligar, use o Swift combinado com o Poison Sting! 

     Gligar girava no ar, disparando estrelas de energia púrpura. As lâminas do Swift 

estavam encrustadas com puro veneno. Uma arma letal contra Gogoat. 

     – Goat! 

     Gogoat pula para o lado, esquivando-se. 

     – Dessa vez você não vai. Siga, Gligar! 

     Gligar segue Gogoat, até acertá-lo com suas lâminas envenenadas. Um golpe 

certeiro, que acaba por derrubar o pokémon de chifres. 

     – Agora! Fire Fang! 
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     Gligar desce com tudo e acerta suas presas incandescentes na pele de Gogoat, que 

pula alto, sentindo todos os danos. O suficiente para deixá-lo bem capturável... 

     – Vai, Pokébola! 

     O pequeno aparelho eletrônico voava em direção à Gogoat, tragando-o para seu 

interior, com um mecanismo de abdução. Faltava só um pouquinho. A pokébola 

continuava a se mexer, e a expectativa era grande... 

     – Vai, vai... 

     A bola não reagia. Continuava a se mexer de um lado para o outro e a ansiedade 

aumentava. Gogoat foi capturado ou não, afinal de contas? 

     "Tuuuuum" 

      O sinal sonoro logo avisa. A captura havia sido concluída. Gogoat era inteiramente 

de X. Agora ele tinha os seus direitos sobre o pokémon, que integrava seu time a partir 

daquele exato instante... 

     – Eeee! O Gogoat é meu! Só meu! :D 

     X ergue sua pokébola para cima, comemorando a captura. 

     – E agora? 

     – Agora vamos comer um Coq au Vin, que você vai preparar pra mim! Que pergunta 

boba... 

     – Tudo bem. Vamos lá! 

     Os dois treinadores saem do campo, marchando rumo à cidade. Ainda faltava um 

tempo pro torneio. E é claro, agora que X já tinha um Gogoat, era tudo muito mais fácil 

de se resolver... 

     Mas enquanto isso, nos becos obscuros de Lumiose City, um Rocket se aproxima do 

local onde Riley e Mewtwo se encontraram. Nada havia ali, exceto por uma única 

coisa... 

     – Ei! Ralph! Destruíram as câmeras aqui também! 

     – Silêncio. 

     Um grito ensurdecedor penetrou na mente do capanga da Equipe Rocket. E nisso, 

um homem – moreno, de barriga tanquinho, roupas formais, terno e gravata – desce do 

céu, voando... Era Riley, ou pelo menos o olhar era dele. Ou quem sabe... O que restou 

dele. 

     – Q-quem é você? 
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     – Eu sou Mewtwo, o seu "clone". E você é um a menos! 

     Um portal negro se abriu abaixo do homem, que era sugado rapidamente pra baixo, 

desaparecendo por completo. 

    – Menos um. Já foram seis... Faltam mais... "Alguns"... Muahahahahahah! 

 

     Riley, ou melhor, o "espectro" desparece no ar e a paz volta a reinar, escondendo o 

grande perigo em torno da criatura, que agora está com seu máximo poder, pronto para 

arrasar tudo e a todos... 

 

     Anteriormente, X e Y partem para a Rota 4 atrás de um Gogoat para entrarem no 

torneio. Depois de algumas horas esperando ansiosos para que o pokémon aparecesse, 

ele finalmente surge e X o desafia para uma batalha usando o seu poderoso Gligar. O 

pokémon é derrubado e a pokébola lançada. Finalmente, X o captura, qualificando-se 

para o torneio que aconteceria algumas horas mais tarde... 

     Mas enquanto nossos heróis desfrutavam dos prazeres de um treinador pokémon, 

Riley, o nosso detetive continuava investigando a Equipe Rocket até que Mewtwo, a 

criatura estranha, aparece para ele e o "abduz", levando-o para uma dimensão paralela, 

no interior de sua mente... 

15 – VS GOGOAT II 

 

     O almoço já havia servido. X se entupiu de comida. Estava uma delícia, ainda mais 

porque a Y havia lhe preparado aquela bela refeição. Precisava estar pronto para lidar 

com oponentes mais fortes do que ele e nada melhor do que uma boa comida para 

ajudar numa hora dessas... 

     – Ai... Tô cheio... 

     – O seu olho é maior que a barriga! Que coisa feia comer só por comer... 
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     – Mas eu não estou comendo só por comer! Eu preciso ficar forte! 

     – Forte e gordo. Vamos, temos que nos preparar para o torneio! 

     – Mas é só mais tarde... 

     – Sem essa! Vamos nops arrumando! Eu já vou tomar meu banho e trocar de roupa... 

     E assim foi. Y se preparou toda. Colocou uma pilha de maquiagem na cara. Se 

entupiu de pó de arroz e colocou suas melhores roupas. A maioria confeccionada à mão, 

por ela mesma. Isso incluía uma jaqueta igualzinha à que X costuma usar, no entanto, 

essa era da cor vermelha, só o que diferenciava uma da outra. 

     Demorou quase uma hora, mas ela já estava pronta, na sua melhor roupa, na sua 

melhor maquiagem e no melhor cabelo, que era alisado com bastante chapinha. 

     X já não se preocupava tanto. Levou 5 minutos no chuveiro e só se enfiou dentro de 

uma roupa qualquer e em dez minutos já estava completamente pronto. 

 

 

     A insensibilidade de X era grande. Ele não ligava pra nada. Não sabia como era 

difícil levar horas na frente do espelho, tentando disfarçar as imperfeições. Ele não. 

Quanto mais à mostra essas "imperfeições" estivessem, melhor. Espinhas, machucados, 

cabelo mal penteado. Um caos. Mas era da natureza dele. Não queria ser assim, só que 

era. Veio junto com ele no momento em que ele nasceu. 

     – Bom, tá pronta? 

     – Mas é claro que tô! 

     – Então vamos! Ainda temos que chegar no Centro da cidade, de onde a "corrida" 

partirá. 

     – Ei, X! Você não acha perigoso montar num pokémon desses? 

     – Fica tranquila, Y! O Gogoat é um pokémon totalmente montável. Eu só preciso 

comprar uns panos pra colocar no lombo dele e depois é só subir... 

     – Você é quem sabe, mas tenta não se machucar, tá? 

     – Deixa comigo! 

      E assim partiram. Saíram de seu quarto no Centro Pokémon e se foram. Tomaram o 

primeiro táxi que apareceu e se foram rumo ao norte. Logo chegaram. X pagou o 

motorista e desceu. Tomaram um susto. As pessoas estavam todas aglomeradas ao redor 

da grande torre de metal. 
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     Os participantes deixavam seus Gogoat a vista. Algumas pessoas entregavam 

paninhos para colocar nas costas do pokémon. X logo comprou um e trouxe o seu 

mastodonte pra fora. 

     – Vai, Gogoat! 

    A pokébola voou e de dentro dela saiu um enorme de um Gogoat. Comparado ao dos 

outros participantes, o maior e com certeza, o mais poderoso. Sua altura espantou a 

multidão. Muitas pessoas vieram pra perto tirar foto com o Gogoat Gigante, que devia 

ter cerca de 50 centímetros a mais do que os Gogoat's comuns. 

     – Calma, gente! Tem pra todos! 

     "Que Gogoat Lindo!" 

     "Esse vai ganhar, com certeza!" 

     "Aposto 100 neste Gogoat!" 

     – Calma gente, não empurra! – Y já estava frustrada com toda aquela multidão ao 

redor dela, esmagando-a para ver e tirar foto com o Gogoat grandão, antes do torneio 

começar. Os oponentes sentiram-se rebaixados perto de X, mas continuavam firmes, em 

seus lugares. 

 

     – Ei, "Filho"! 

     – Mãe? 

     No meio de tantas pessoas surge a mãe de X, cortando a multidão ao meio. 

     – Vai lá! Tenha uma boa sorte! 

     – Obrigado! Eu vou ganhar essa, com certeza! 

     Caramba... Tantas pessoas ali e Y se afastava cada vez mais. Não pode ver mais X. 

Não pode conhecer sua sogra. Não pode nem ao menos desejar-lhe sorte. O único lugar 

"disponível" eram as ruas paralelas. Existiam várias dessas ruas que "desembocavam" 

na torre central. 

     Entre elas, a rua do comércio, a rua residencial, entre outros. Mas ela preferiu ir 

justamente para uma rua mais calma, longe de tanta gente, que acabava estragando a sua 

beleza. Seguiu pela direita e encontrou um beco sem-saída... 

    – Argh! Odeio ser o centro das atenções! Se ao menos o X não fosse tão chamativo... 

Droga, droga, droga! Eu odeio esse povo todo! Eu odeio estar no meio de bastante 

gente! Eu odeio, odeio! 

     – Não esquente a cabeça, pequenina! 
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     Ouviu uma voz masculina. Ela conhecia aquela voz, mas de quem era? E onde 

estava? 

     – Hã? 

     Continuou, mas não pode mais ouvir a voz. Estava completamente sozinha. Não 

havia ninguém ali além dela e de seus pokémons, dentro das pokébolas, que por sua 

vez, estavam guardadas dentro da sua bolsa. 

     – Quem está aí? 

     – Ora... Sou eu. 

     O mundo parou. Ela virou-se e viu um homem de terno preto. Ele sorria 

maquiavelicamente. Estava armado e não ligava se a multidão há poucos metros de 

distância ouvisse um tiro. 

     Seu olhar pegava fogo. Não que estivesse irritado, mas só que fitar nos olhos dele 

dava pra sentir uma essência maligna tomando conta de seu corpo. Era como se 

estivesse manifestando todo o seu ódio, só que dentro de seu corpo. 

 

     – Q-quem é você? O que quer de mim? 

     – Há...Como assim quem sou eu? N~]ao se lembra? Eu sou "Snyder", o Gym Leader 

de Galatan City. 

     – S-Snyder? Aquele jurado do torneio de capturas? 

     – Isso mesmo. 

     – O que você quer? 

     – Eu até tenho uma arma aqui, mas não vou usá-la. Não. Eu quero que seja diferente. 

Eu quero que tenha mais emoção. E é por isso que você vai "voar" daqui. Houndoom? 

     Jogou duas pokébolas pra cima e de dentro delas saíram dois pokémons malignos. 

Dois cães infernais. Houndoom... 

     A garota rapidamente pega sua pokédex, mas ela não lhe fornece nenhum dado. 

Houndoom simplesmente não existia dentro daquela área da Região. Ela não tinha como 

encontrar seus dados a não ser que atualizasse sua dex. 

     – Houndoom, vamos brincar um pouquinho? 

     (Groooar) 

     – Peguem-na! 
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     O grito foi abafado pela multidão. Ninguém podia ouvir a menina gritando e pedindo 

socorro. Os pokémons logo cercaram-na e atingiram-na com mordidas dolorosas. Y 

estava nos seus limites. Sua garganta doía de tanto gritar. Não podia se defender... 

     – Vamos levá-la... 

     – Não... Por favor, não façam isso! 

     Os pokémons puxam a garota pela roupa, arrastando-a pelo chão, até perto de seu 

treinador. 

     – Ah... Aqui. 

     Snyder toma todas as pokébolas de dentro da bolsa de Y. Ela estava indefesa. à 

Mercê da Equipe Rocket... 

     ... 

     A competição seguia a todo vapor. Os participantes, todos montados em seus Gogoat 

corriam em direção ao sul da cidade, passando pelos mais diversos obstáculos, 

espalhados pelas ruas de Lumiose City. O torneio estava difícil. Todos corriam 

rapidamente, tentando desviar dos obstáculos e é claro, tentando "eliminar" os 

oponentes. O primeiro que atingisse a Rota 4 montado em seu Gogoat, seria 

considerado o campeão do concurso e desfrutaria dos prêmios... 

     – Calma, Gogoat! Não vai tão rápido! 

     – Goat! 

     Mas havia um problema com o Gogoat de X. Ele corria e corria, passando por cima 

dos obstáculos, sem dar a mínima para o que ia acontecer. Estava zangado. Não 

aguentava ninguém em cima dele... 

     – Goat! 

     O pokémon corria à toda a velocidade. Superava qualquer oponente fácil, mas do 

jeito que as coisas iam, não ia sobrar o X pra contar a história. 

     O garoto quase voando de cima de seu pokémon segura firme nas folhas ao redor do 

pescoço dele, pra tentar se manter em cima dele. Não conseguia. Estava escorregando e 

isso puxava as folhas, causando muita dor em Gogoat, que avança e avançava, sem 

nenhum dó. 

     – Gogoat, pare! 

     Nisso, ouve-se o barulho de cascos no asfalto. Um participante chega do lado e não 

deixa que X caia de cima do Gogoat, que por sinal, era enorme. 

     – Ai, socorro! 
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     – Você tem que acariciar os chifres dele! 

     – O que? 

     Gogoat corria muito rápido. Não dava para entender nada. 

     – Os chifres! Acaricia os chifres dele! 

     – Como eu não pensei nisso antes? Valeu. 

     X puxa seu corpo com a força de seus braços e senta em cima de Gogoat. Logo, ele 

agarra os chifres do pokémon, que perdia o controle, balançando sua cabeça de um lado 

para o outro, tentando se livrar de seu treinador, que lhe agarrava os cornos. 

     X se estica e faz coceguinhas nos chifres e o pokémon freia bruscamente, fazendo o 

jovem detetive voar pra frente e cair de cara no asfalto... 

     – Argh! 

     Gogoat se contorcia todo, ainda parado. 

     – Vem aqui! 

     X se aproxima. E mais. E mais. Até conseguir tocar os chifres do pokémon 

novamente, afagando-o. O carinho fazia com que Gogoat mudasse sua expressão facial 

e parasse de agir como um selvagem. Ele acabou criando uma conexão com seu 

treinador, tudo isso através de um toque amigo e da grande sensibilidade de seus 

chifres. 

     – Goat! 

     – Vamos, Gogoat! 

     X monta em Gogoat, que parece estar muito feliz. O coração de X dispara. Não por 

medo. Desta vez por ansiedade. Os outros treinadores quase o alcançaram com essa 

parada, e ele ainda queria vencer a corrida. 

     – Goat! 

     – Em frente, Gogoat! Nós temos que ganhar! 

     Os dois seguiram em frente... 

    Mas voltando um pouco atrás, ainda nas ruas mais calmas da cidade, vemos Snyder e 

seus Houndoom's, judiando de Y... 

     – Parece que temos um Fennekin, um Dratini, um Helioptile... Nada de interessante... 

Ei! O que é isso? Uma... Pokédex? 

     Snyder pega a pokédex customizada de Y. 
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     – Ei! Devolve isso, seu desgraçado! 

     – Houndoom! 

     Os pokémon voltam a morder Y, imobilizando-a. 

     – Vamos ver o que temos aqui... 

     Snyder, o Rocket, acessa o menu principal da pokédex e vê todas as informações já 

obtidas por Y. Ele investiga alguma coisa, mas parece que a resposta é "não". 

     – Você não me será mais útil... Houndoom? 

     Os pokémons afrouxam suas mandíbulas, liberando a garota... 

     – Muito bem... Agora é um... dois... 

     Snyder aponta a arma na cabeça de Y. 

     – três. 

     O gatilho é disparado. Um tiro certeiro, exceto se ele não estivesse ali para protegê-

la. 

 

    Uma barreira de luz púrpura ergueu-se em torno do corpo de Y. O tiro parou e a 

garota, ainda em estado de choque, chorava alto. Gritava. 

     – Sua mãe não ensinou que é feio bater em garotinhas? 

     Uma menina surgiu bem na frente de Snyder. Era Anna, a treinadora com quem X 

batalhou há alguns dias. Mas ela estava diferente. Seu olhar não era o mesmo. Era 

maligno. Tão maligno quanto o do Rocket. 

    – Isso é pra você aprender... A não maltratar as pessoas. 

     Apertou o pescoço de Snyder com as duas mãos, sufocando-o. 

      – Anna? N-não... 

      – Verme. 

     Largou o Rocket, que fugiu junto com seus dois pokémons, aparentemente "com o 

rabo entre as pernas". 

     – Durma, criança. 

 

    ... 
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     Abriu os olhos. Não lembrava de nada o que havia acontecido. Não havia um 

arranhão sequer. Estava ainda "preocupada" com toda a multidão que a cercava e ficava 

espremendo-a. Não havia ninguém ali. Nenhuma marca. Nenhuma prova. Tudo havia 

absolutamente "zerado". 

     – Ué? Pra onde será que foi todo mundo? X? 

     O silêncio foi maior. Não tinha ninguém ali. A cidade estava deserta... 

     Pegou um táxi e dirigiu-se ao sul da cidade, onde o torneio continuava, com todos os 

participantes indo em direção à Rota 4 com seus Gogoat... 

 

     ... 

 

     – Vamos Gogoat, só mais um pouquinho! 

     Gogoat tentava avançar, mas estava "empacado". O Gogoat menor corria na sua 

frente com uma velocidade incrível. Acelerou o passo e ficou cabeça-à-cabeça com o 

outro participante. 

     – Lá está a "faixa"! Mais alguns metros e nós ganhamos! 

     – Isso se eu deixar, "detetive"! 

     – Ah, não vai não. 

     Os competidores correram e correram, até que atravessaram a faixa. Juntos. No 

mesmo momento. Mas não podia ser. Alguém tinha que ter ganhado o torneio. Mas 

quem? X ou o treinador do outro Gogoat? 

     Os demais participantes cruzam a linha de chegada um pouquinho mais tarde, não 

acompanhando a velocidade dos dois outros participantes. De um lado, X. Do outro, 

Nicholai, o jovem que ajudou X, dando-lhe a dica de acariciar os chifres do Gogoat 

quando ele mais precisava. Mas afinal, quem ganhou? 

     – E o vencedor é... – O jurado tira a "foto" da chegada de dentro de um envelope e 

mostra para a plateia ao seu redor – Nicholai! 

     – É, não foi dessa vez... 

     – Não desanime, X. Da próxima vocês ganham. 

     – É... Tudo bem. 

     – Mas segundo lugar ganha prêmio também. Vamos lá ver o que ganhamos! 
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     Os treinadores sobem no pódio. Nicholai exibe o lindo troféu de ouro que ganhou e 

as três medalhas, que estavam penduradas em seu pescoço. 

     – E para o segundo lugar... A última edição do "Trainer Book", atualizado com os 

novos pokémons encontrados recentemente na região de Parisia e é claro, uma medalha 

de prata! 

     – Obrigado! Muito obrigado! 

     X estava realmente contente com seu prêmio. Embora fosse pouco, ele estava feliz 

por ter conquistado a amizade de Gogoat e é claro, por ter ganhado um tão precioso 

Trainer Book, que é um manual do treinador pokémon, tão completo quanto uma 

pokédex. 

     – Valeu, galera! 

     X monta no Gogoat e sai desfilando com seus prêmios... 

     – O terceiro colocado, pode se dirigir ao palco-- 

 

     – Ei, Gogoat! Vamos nos distanciar dessa multidão. Precisamos encontrar a Y antes 

que fique tarde. Já está escurecendo e eu não vejo ela há horas... 

      – Goat! 

      – Ei, X! 

      – Y? Por onde andou? 

      – Eu fiquei pra trás. Você ganhou o concurso? 

      – Não. Segundo lugar, mas ganhei um prêmio de consolação... Um Trainer Book e 

uma medalha... 

      – Ah, que legal! Vamos pro Centro Pokémon? 

      – Claro. 

     Gogoat volta para sua pokébola e os dois treinadores vão de mãos dadas rumo ao 

Centro Pokémon. O dia havia sido cansativo para os dois, embora um deles não se 

lembrasse nada da tortura que sofreu. Só o que os dois queriam saber agora era relaxar 

depois do dia corrido que tiveram. Eles mereciam isso. 

     Mas enquanto eles se iam pela rua iluminada, as forças obscuras começaram a agir... 

      – Eu vi. Eu vi. 

      – Viu o que? 
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      – Eu vi... Mewtwo. Ele estava no corpo de uma garotinha. Tenho certeza de que era 

ele... 

      – Tem certeza? 

      – S-sim. 

      – E você concluiu sua missão? 

      – Sim. A garota não sabia de nada... 

      – Ótimo... Agora vamos partir para a verdadeira ofensiva. 

     Enquanto o torneio acontecia numa boa, a Equipe Rocket dava suas cartadas, embora 

ninguém desconfie disso. Não ainda. Y foi vítima de uma agressão e só foi salva porque 

o poderoso e enigmático Mewtwo apareceu para ajudá-la. Agora o Gym Leader do mal, 

Snyder e todos os subordinados da Equipe Rocket, vão voltar a atacar, mas dessa vez, 

com força total... 

 

 

     O dia começou agitado. Fazia um tempão que não falávamos com Riley. Acho que 

ele havia desistido de nós. Acho que nos abandonou em Lumiose e prosseguiu com a 

missão sozinho. Mas isso não importava agora. Tudo o que queríamos era ficar na nossa 

cidade, ao menos aproveitar enquanto podíamos. Fazia um tempão desde que saímos de 

lá, e agora que estamos de volta, temos que aproveitar todos os recursos que ela nos 

oferece... 

     Para isso, acordamos cedinho. Eram nove horas da manhã, mas a gente costuma 

dormir até a uma. Sabíamos que o dia ia ser corrido. Planejamos que esse seria o nosso 

último dia em Lumiose. Não podíamos ficar mais. Tínhamos que continuar com nossa 

viagem, já que fomos praticamente abandonados ali, sem mais nem menos. Mas não 

seria problema. Tudo o que tínhamos que fazer é começar a investigar sozinhos. Mas 

enquanto estávamos ali, tínhamos que continuar a aproveitar o clima intenso da cidade 

grande, o que particularmente me deixava fascinado. 
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16 – VS AZUMARILL 

 

     Nosso maior desafio era perder a preguiça, mas tínhamos planejado tudo. Primeiro 

iríamos comprar alguns itens de treinador (Pokébolas, Itens evolutivos, Poções, entre 

outros...), depois iríamos visitar os pais da Y e depois a minha mãe. Depois ainda 

iríamos almoçar fora. Depois teríamos uma tarde no Clube de Batalhas, treinando 

nossos pokémons. Mais tarde ainda iríamos para o shopping. E talvez, à noite, iríamos 

para algum lugar mais romântico... e que ainda não decidimos... Enfim, estávamos cheio 

de lugares para irmos e coisas para fazer. Era estressante até um certo ponto. Mas era o 

que realmente queríamos... 

     Naquela manhã saímos do Centro Pokémon todos esperançosos. Queríamos tanto 

fazer essa programação juntos que não estávamos nem aí para o mundo ao nosso redor... 

     – Ai, mô... Eu tô tão animada! Mal posso esperar para te apresentar pra minha mãe! 

Ela ficaria louca da vida! Aliás, ela já é louca, só iria ficar um pouquinho mais... 

     – Y... Vê se não arranja confusão pra mim, tá? Eu quero que tudo seja muito natural! 

     – Ai, calma! Eu tenho certeza de que será! 

     – Tem certeza mesmo? 

     – Claro! Pode confiar em mim! 

     – Bom, aí está! O Poké Mart! Vamos, entre! 

     Aquele era o maior mercado de toda a cidade. Com certeza tinha tudo o que 

precisávamos ali. Tinha desde itens de treinador até eletrodomésticos, como uma TV, 

geladeira... essas coisas pra se usar em casa. 

      Assim que entramos, falamos direto com um vendedor. Não tínhamos tempo para 

ficar jogando fora. Tínhamos que ser muito, muito rápidos... 

     – Em que posso ajudar? 
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     – Olá, moço. Eu queria comprar um Leftovers pro meu Gligar! 

     – Gligar? Se eu fosse você levava um Razor Fang pro seu Gligar! Com este item, se 

você subir o nível do pokémon, ele evoluirá! 

      – Razor Fang? 

      – Sim. Somente alguns pokémons podem evoluir com a Razor Fang, e Gligar é um 

desses! 

      – Eu levo. Quanto custa? 

      – São  2.100! 

      – Aqui está. 

      Entreguei o dinheiro na mão do moço e ele me entregou a Razor Fang, que mais 

parecia um dente de dragão. Mas lá estava eu, feliz da vida com um item que poderia 

evoluir meu pokémon... 

     – Vamos ver... Gligar, Le départ! 

     Joguei a pokébola pra cima, ainda dentro da loja, e de dentro dela saiu o Gligar, todo 

faceiro, como sempre. 

     – Gli? Gar! 

     – Pega aê, Gligar! 

     Gligar segura o item, mas nada acontece. 

     – Gli? 

     – O que houve? 

     – Ai, X! Você precisa subir o nível do Gligar enquanto ele segura a presa para poder 

evoluir. Não ouviu o moço dizer? 

     – Ah, é mesmo. 

     – Você pode comprar uma Rare Candy para subir o nível do Gligar! 

     – Não, obrigado, moço! Essa eu deixo para a próxima! 

     – Tudo bem, então! Mais alguma coisa? 

     "Todo mundo deitado!! É um assalto!" 

      Alguém gritou. Era mesmo um assalto. Alguém estava assaltando a loja em que 

estávamos. Deitamos no chão, a fim de que os ladrões não nos vissem. 

     – Droga... O que está acontecendo? 
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     – Calma, Y! Eu vou te tirar dessa! 

     – Eu acho melhor vocês dois darem o fora daqui! 

     – Eu também. 

     – Calma, Y! Eu... Estou vendo! São Rocket's! 

     – Ih, agora sim ferrou! Vamos, X! A porta dos fundos é por ali! 

     – Não, eu vou ficar e vou lutar! 

     – Gli! 

     – Ei, vocês! 

     Os capangas estavam em quatro. E todos os quatro olharam diretamente para mim 

quando gritei. Enquanto tisso, as pessoas estavam horrorizadas, imobilizadas no chão. 

      Não havia dúvidas. O "R" estampado em suas roupas pretas indicavam o que mais 

temíamos. Eram membros da Equipe Rocket. Estávamos sendo atacados novamente 

pela equipe. Mas isso não era motivo para eu desanimar. Não mesmo. Eles precisavam 

ser detidos. Gritei. 

     – Vão embora! 

Eram dois homens e duas mulheres. Dois ruivos e dois... "verdes". Nenhum deles estava 

para brincadeira. Dava pra notar isso no olhar deles. Mas eu também não estava. Eu 

queria vencer... Eu queria detê-los. 

     – E se a gente não quiser, seu "Stantler"? 

     – Grr! Eu não sou Stantler! 

     – É? É o que veremos! 

     – Gligar, Poison Sting! 

     – Gli! 

     Gligar pula na minha frente, disparando espinhos venenosos contra os capangas, que 

não se dão nem ao luxo de se desviarem do ataque. Um deles apenas grita: 

      – Protect! 

     Uma grande barreira ergue-se, protegendo os Rocket's. O golpe de Gligar falha. 

      – Hã? 

      – Vamos, Dragonite! 
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     Um Grande dragão surge na frente dos Rocket's, revelando quem havia criado a 

barreira contra o Poison Sting. 

     – Droga, X! Não temos chance contra uma Dragonite! Vamos Fugir! 

     – Não! Temos que derrotá-los! 

     – Não vai adiantar de nada vocês fugirem! A cidade foi tomada pela Equipe Rocket! 

Olhem pela janela! – O Rocket ruivo mostra à X a desgraçada iminente. 

     – Não... Não pode ser. 

     Do outro lado da janela haviam milhares de Grunts, todos espalhados pela rua, 

batalhando contra as pessoas, roubando pokémons e fazendo outros tipos de coisas sujas 

e trapaceiras. A cidade foi realmente tomada pela Equipe Rocket. O Meu maior 

pesadelo havia se tornado realidade. Não havia saída. 

     Senti meu coração disparar. Eu tinha que fazer alguma coisa. Mas o quê? Riley havia 

desaparecido. Não podíamos mais contar com a ajuda dele. Eu teria que resolver isso 

sozinho, mas para isso, eu teria que estar bem longe dos Rocket's, pra poder pensar 

direito... 

     – Droga! 

     Peguei na mão de Y e corremos, fugindo pela porta dos fundos. 

     – Gli! 

     É é claro, o Gligar foi junto. 

     – Devemos ir atrás? 

     – Não. São só adolescentes. Com certeza outro Rocket vai pegar eles no caminho. 

Vamos nos preocupar com as outras pessoas. 

 

... 

 

     A porta dos fundos dava diretamente em um beco. Outro beco. Mas ali, pelo menos, 

estava seguro. Podíamos ver o barulho de golpes atingindo o chão, tufões de vento e de 

fogo, explosões, o barulhinho irritante de garras sendo afiadas... Tudo. Estavam por 

perto. Com certeza estavam, e nós precisávamos sair dali, o quanto antes. 

     – Droga. Eu não estou acreditando nisso. Como eles invadiram a cidade em questão 

de segundos? 
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     – Tudo me leva a crer que eles já estavam aqui. Só estavam esperando as ordens para 

darem as cartadas... 

     – E agora, X? Pra onde vamos? 

     – Temos que nos proteger... Precisamos pensar em algo. Não podemos abandonar a 

cidade. Não ainda. Vamos ver... Ahá! Olha lá! É um prédio em construção! 

     De longe era possível ver um grande prédio em construção. Estava longe, mas ainda 

assim era "acessível". Tínhamos que chegar lá o mais rápido possível... A princípio, a 

construção parecia segura. Mais segura do que aquele beco sombrio, onde estávamos. 

     – Tive uma ideia, mas vamos precisar de nossos pokémons... Froakie e Dratini... 

     Jogamos as pokébolas para o alto e de dentro delas surgiram os pokémons, sem 

saberem ainda o que estava acontecendo. 

     – Prestem atenção. Precisamos chegar naquela construção, lá longe. E para isso, 

vocês devem nos transportar. 

      – Ah, beleza! Dratini, use o Fly! 

      Y se segurou em Dratini e ele começou a voar, o que era bem incomum para um 

Dratini, mas era a nossa solução naquela hora. O pokémon voou e atravessou alguns 

prédios, entrando no buraco do que seria uma janela, quando a construção estivesse 

pronta. 

      Eu e Froakie fomos "pulando". Saltamos em um prédio bem alto e de lá de cima, 

despencamos em direção à construção. Tenho certeza de que isso chamou a atenção de 

alguns capangas, mas ao menos estávamos na construção e seguros, mesmo que por 

pouco tempo. 

     – Ufa. Chegamos. 

     – Olha lá em baixo! Os Grunts cercaram o prédio! Estão vindo atrás de nós! 

     – Droga. 

     – Volte, Froakie. 

     – Você também, Dratini. 

     – E agora? 

     – Agora vamos nos esconder aqui dentro. 

     – Tem certeza de que isso é seguro? 

     – A construção, não. Mas vai nos ajudar a ficar longe dos Rocket's, até acharmos 

uma solução pra isso tudo. Nós temos que pensar em algo antes que seja tarde demais. 



 

 183 

     – Ma? Rill! 

     Uma rajada de água espirrou em nossa direção e me derrubou com tudo, por cima 

dos tijolos, que acabaram machucando minhas costas. 

      – Essa não! X! 

      – T-tá tudo bem... 

      – Quem foi que fez isso? 

     – Azu-Marill! 

     – É um Azumarill! 

     [Pokédex]: Azumarill, o pokémon aqua-coelho. Este Pokémon usa suas orelhas 

grandes, altamente desenvolvidos para ouvir a grandes distâncias, mesmo debaixo 

d'água. 

     – Azu! 

     – Este Azumarill deve estar achando que a gente é algum vândalo! Deve estar 

cuidando da construção! 

     – Ei, Azumarill! Calma! Você não tem com o que se preocupar! Pelo menos com a 

gente! 

     "Por aqui, por aqui!" 

     As vozes ecoavam pelas paredes que ainda não haviam sido rebocadas. Os Rocket's 

estavam subindo pelo prédio. Y se abraçou em Azumarill e tapou sua boca. Havia uma 

lona laranja em cima de uma pilha de tijolos. Resolvemos nos esconder embaixo dela. E 

assim, os Rocket's chegaram ao local, que aparentava estar vazio. 

     Meu coração estava pulando pra fora da boca. Eu podia ouvi-los lá fora. Estavam nos 

procurando, e a gente não podia deixar que eles nos pegassem. Estavam com vantagem 

numérica. 

     "Aqui está limpo! Nenhum sinal dos pirralhos!" 

     Ufa. 

     "Tem certeza? Olharam em tudo?" 

     Essa não. 

     "Sim." 

     "Tudo bem, então! Pro próximo andar!" 

     – Glii... 
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     "Ei! O que foi isso!?" 

     Essa não! Gligar! 

     "Deve ter sido só nossa impressão. Vamos!" 

      Gligar não estava debaixo da lona, como a gente. Mas onde é que ele estava? 

      "É, vamos..." 

      Pisaram forte no chão. Estavam mesmo indo embora. E Azumarill sentia isso. Suas 

orelhas vibravam, captando todos os ruídos sonoros por ali e por mais quilômetros de 

distância. De repente, o pokémon tinha ciência de tudo o que acontecia... 

      Esperamos um pouco e Azumarill saiu debaixo da lona. Estava limpo. Os capangas 

haviam saído do prédio. Não havia sinal sonoro nenhum vindo dali de dentro... 

      – Acabou? 

      – Azu... 

      – E agora, X? O que é que a gente faz? 

      – Vamos ficar aqui dentro. É seguro. 

      – Marill! Azu! Azu, azu! Marill! 

      Azumarill parece desculpar-se pelo Water Gun anterior, que acabou me jogando no 

chão. 

      – Não foi nada. Você não sabia. Agora vamos! 

      Atravessamos a porta, e assim,chegamos a uma grande sala. Mas não era o que 

precisávamos. Tínhamos que ir para o terreno mais baixo o possível, para facilitar nossa 

fuga caso os Rocket's nos encontrassem. 

      – Vamos pra garagem. 

      Descemos o que eram para ser escadas, rapidamente. Fomos até o térreo e do térreo, 

pegamos uma entradinha que levava para a garagem, abaixo do nível do solo. 

       Descemos. Descemos. E Descemos. 

       – X... Não corre! Eu... Não aguento mais! 

       – Azu-- 

       – É, podemos descansar agora! 

       Paramos. Estávamos exaustos. A garagem já estava completamente pronta. Mas 

estava vazia. Não havia ninguém lá. Muito menos algum veículo. 
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      Avistei uma pilha de tijolos amontoados por ali. Era a nossa salvação... 

      – Gli... 

      – Vamos, Gligar! Eu preciso da sua ajuda aqui! Vamos montar uma "parede"! Use o 

Swift no chão! 

      Gligar gira no ar, disparando lâminas de energia contra o chão, o que cria uma 

pequena explosão, jogando os tijolos todos para cima. 

      – Agora, vamos ajeitá-los e vamos formar uma barreira! 

      Começamos a empilhar os tijolos e formamos uma grande parede na nossa frente, 

mesmo que sem cimento nem nada. Se alguém entrasse ali, seria impossível nos ver. 

       – Azu! 

       – Azumarill, o que você fazia aqui, sozinho nessa construção? 

       – Azu, azu! 

       – Você não tem treinador? 

       Azumarill balança sua cabeça para os lados, negando. 

       – Então você é um pokémon selvagem... 

       – X. Vem alguém aí. 

       – Droga. 

       A princípio, pareciam passos apressados. Sim, estavam correndo, mas não falavam 

nada. De repente, parou. Eu sentia que estavam ali. Azumarill também. Suas orelhas 

vibravam, captando as ondas sonoras. Estavam ofegantes. Parece que corriam há 

horas... 

     – Gligar, Guillotine! 

     Gligar voa, saindo de trás da parede e voando em direção às pessoas, que são 

recebidas com uma lâmina de energia em suas barrigas. 

     – Gli! 

     – G-Gligar? 

     – Essa voz... Zack? 

     Saí de trás da barreira e vi quem estava ali. Era Zack... Zack e... Matthew? Mas o que 

eles estavam fazendo ali? 

      – Ah... Você estão aí? 
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      Eles sorriram, reconhecendo o rosto de gente amigável naquele caos todo. 

      – Temos que derrotar a Equipe Rocket. 

      – Concordo. – Zack também estava preparado. Pegou suas pokébolas e as deixou em 

mãos. 

      – Azu! 

      – Estão vindo. 

      – Ahá! Aqui estão, "pirralhos". 

      De repente, vários Grunts surgiram pela porta. Zack e Matthew haviam atraído todos 

aqueles capangas da Equipe Rocket para ali. 

      – Azu! 

      Azumarill salta na nossa frente e começa a disparar uma rajada de bolhas, que 

acabam formando grandes explosões, atingindo os vilões em cheio. 

     – Azumarill? É seu Y? 

     – Parece que é selvagem, Matthew! Mas bem poderoso por sinal... 

     – Azu! 

     O pokémon não deu chance. Logo disparou uma enorme quantidade de água contra 

os capangas, que foram prensados pela pressão da água na parede. 

      – Esse foi um Hydro Pump! E o anterior um BubbleBeam. 

      – Vamos, Rocket's! Não deixem que este "coelhinho" nos pare! 

      Os Grunts se levantam, sob o comando da ruiva, e correm em direção a todos. 

      – Vai, Gligar! Poison Sting! 

      – Gli! 

      Gligar dispara agulhas venenosas contra os vilões, que acabam sendo golpeados, 

mesmo sem ao menos terem chamado seus pokémons para batalharem... 

     – Ah, é? Conkeldurr! 

     A ruiva lança sua pokébola e de dentro dela sai um grande pokémon lutador, 

Conkeldurr. 

     – Conk! 

     Com isso, os outros capangas da Equipe Rocket também liberam seus pokémons, 

Gurdurr. 
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     – Gur! 

     De repente, cinco Gurdurr surgiram de suas pokébolas. Eram seis pokémons contra 

Gligar e Azumarill. Estávamos em desvantagem, mais ainda assim podíamos contar 

com outros pokés de nossos times. 

     – Heli, é com você! 

     Y lança sua pokébola, invocando Helioptile. 

     – Heli, heli! 

     Helioptile surge, feliz da vida, como sempre. 

     – Vai, Gligar! Use Guillotine! 

     Gligar atinge um  Gurdurr com suas garras, derrotando-o na hora. 

     – Gurdurr, não! 

     – Helioptile, use o Parabolic Charge! 

     – Azu, azu! 

     – Gurdurr, Rock Tomb! 

     – Heli, Iron Tail! 

     – Conkeldurr, Strenght! 

     A batalha seguia acirrada. Ambos os "lados" não desistiam. E não era problema lidar 

com os Rocket's. Apesar dos pokémons serem grandes, eles eram grandes boca-abertas. 

Os Gurdurr não passavam de uma distração. Enquanto isso, o Conkeldurr fazia a maior 

parte dos estragos, sendo o mais poderoso e o mais difícil de derrotar. 

     Helioptile levou uns dois golpes do Conkeldurr, mas conseguiu se recuperar usando 

o Parabolic Charge. Azumarill lutava bravamente com seus jatos de água e com sua 

cauda, que era lançada na cabeça de seus oponentes. Enquanto isso, Gligar e eu 

estávamos em perfeita sincronia. Tínhamos tudo para vencer... 

     – Agora, Gligar! Use o Swift! 

     Gligar dispara uma onda de lâminas estelares contra outro Gurdurr, que acaba 

caindo, quase sem forças. 

     – Gli, gli! 

     – Agora! Termine com o Fire Fang! 

     As presas de Gligar pegam fogo, e o pokémon-escorpião dá mordidas ardentes em 

Gurdurr, que fica agonizando seu último HP ali no chão... 
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     – Gur-- @-@! 

     – Gurdurr, não! 

     O Rocket lamenta. Seu pokémon estava fora de combate. Isso foi o suficiente para 

elevar a experiência de Gligar a outro nível... 

     Um grande fenômeno acabou acontecendo, desencadeado pela derrota do último dos 

Gurdurr. Gligar começa a brilhar e sua estrutura molecular acaba mudando. Estava 

trocando de forma? Não. Não de certo modo. Estava evoluindo. 

     – Gligar? 

     – A Razor Fang que você comprou hoje mais cedo está funcionando, X! Gligar está 

evoluindo! 

     – Gli -- scor! 

     Gligar estava diferente. Mudado. Maior e com certeza, mais poderoso. 

     – Gliscor? 

     [Pokédex]: Gliscor , o pokémon Presa de Escorpião. Gliscor é a forma evoluída de 

Gligar. Ele dança silenciosamente através do céu. Quando se aproxima presa, pode 

conseguir um Critical Hit facilmente. 

     – Yeah! Gliscor, vamos derrotar esse Conkeldurr! 

     – É o que veremos, pirralho! Conkeldurr, use o Rock Tomb! 

     – Conk! 

     O pokémon lutador forma uma grande rocha em suas mãos e a dispara contra 

Gliscor... 

     – Gliscor, vamos testar o seu Guillotine! 

     O punho de Gliscor fica energizado, acertando a pedra em cheio. O impacto do golpe 

é tão grande que a pedra é feia em pedacinhos. 

     – Agora, Gliscor! Use o seu novo X-Scissor! 

     – Gli, gli! 

     Gliscor cruza seus braços, disparando lâminas de energia contra Conkeldurr, que é 

derrubado... 

     – Agora! Termine com o Fire Fang! 

     As presas de Gliscor pegam fogo, e o pokémon morde Conkeldurr com tudo, 

retirando tudo o que restou de seu HP. 
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     – Conk -- @-@! 

     – Droga! Conkeldurr! 

     A ruiva se desespera, e sai correndo dali, junto com seus capangas... 

     – Vocês não vão muito longe! 

     Uma voz do além ecoa pela garagem e os capangas somem no ar. Desaparecem. 

     Uma criatura do além surge na frente de todos. Estava rodeado de uma aura psíquica, 

púrpura. A mesma aura que fez com que os capangas da Equipe Rocket desaparecessem 

no ar. Aquele era um rosto conhecido, mas estava diferente. Mais "Dark", mais... 

Sombrio. Com certeza não era a mesma pessoa que X e Y conheceram há algum tempo 

atrás... 

     – Vocês... Estão bem? 

     – R-Riley? 

     – Não. Eu sou... Mewtwo. 

     A Equipe Rocket invadiu a cidade e agora, ninguém tem para onde ir. Com sorte, X 

e Y, com a ajuda de um Azumarill selvagem e é claro, com o apoio de Zack e Matthew, 

acabam derrotando um bando de capangas da Equipe, mas ainda é muito pouco. Há 

muitos lá fora... Mas agora a maior preocupação deles não é com os Rocket's e sim, com 

uma pessoa muito parecida com Riley surge, dando um fim dos capangas e assim, 

revelando sua verdade face... Mewtwo? 

 

 

     Anteriormente, a Equipe Rocket invade Parisia, e X se une a Riley, junto de Y, é 

claro, para investigarem o aparecimento dos vilões na região. O grupo enfrentou 

diversos membros da equipe, incluindo um ex-Gym Leader chamado Snyder. Tudo 

parecia muito bem, no entanto, a situação fugiu do controle. Vários Rocket's atacaram a 

cidade de Lumiose, obrigando nossos heróis a se esconderem na construção de um 

prédio. Matthew e Zack surgem  então mais Rocket's vem atrás deles. 

     Quando tudo parecia fora de controle, Gligar avança junto de seus amigos Azumarill 

e Helioptile e os três acabam derrotando todos os pokémons da Equipe Rocket, 

resultando na evolução de Gligar em Gliscor. Agora, um homem misterioso, muito 

parecido com Riley surge e acaba com os capangas restantes, apresentando-se como... 

Mewtwo. 
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17 – VS NOIVERN 

 

 

     – Vocês... Estão bem? 

     – R-Riley? 

     – Não. Eu sou... Mewtwo. 

     Todos ficaram em silêncio por um momento. Mas se lembraram de que Riley era o 

ser mais irônico do planeta, então, ficaram numa boa. Mas o que não sabiam era que 

aquele era mesmo Mewtwo, o pokémon criado pela Equipe Rocket e que estava 

atraindo tantos capangas para a região. 

     – Por onde você andou? A gente ficou preocupado! 

     – O que? 

     – Como assim o que? Estamos no meio de uma guerra! A cidade foi invadida pela 

Equipe Rocket, que está travando batalhas contra tudo e contra todos! 

      – Vocês nos abandonou, Riley. Contamos com você e você nos deixou aqui, feito 

bobos! – Uma lágrima escorre pelo rosto de Y. Ela estava muito abalada com toda essa 

situação e o Riley só foi mais um cafajeste a abandonar adolescentes em pleno caos. 

      – Eu já disse. Eu não sou quem vocês pensam que eu sou. 

      – Ah, qual é, Riley? Corta essa! 

      – Azu! Azu, azu! Azumarill! 

      Azumarill dá um salto acrobático e de sua boca sai uma rajada explosiva de água, 

em alta-velocidade. O golpe vai pra cima do que parecia ser Riley, derrubando-o. 

     – Azu! 
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     – Ei! O Azumarill quer nos dizer alguma coisa! – Matthew logo percebe que 

Azumarill estava preocupado. Seu olhar queria nos dizer alguma coisa. Só que não 

podia. 

     – Azu, azu! 

     Matthew se abaixa perto do pokémon, que parecia muito assutado e com medo. 

     – Azu... 

     – Humanos tolos. Eu só estava tentando ajudar... 

     O corpo de Riley se levanta, contornado por um brilho púrpuro, que invadia seus 

olhos, tornando-os da mesma cor. 

     – Mas o que-- 

     Meus olhos enxeram-se de medo. Eu vi o que parecia ser uma transformação e vi que 

o Riley já não estava mais ali. Era o mal em pessoa, tentando acabar com qualquer um 

que o prejudicasse. 

     – Contemplem a ira de Mewtwo!! 

     O corpo de Riley logo tomou um brilho rosa-púrpuro e começou a mudar. Era como 

se fosse um pokémon evoluindo. Só que era mais brilhante e mais intenso. E com isso, 

surgiu uma criatura branca, semelhante a uma alienígena. Era ele. Mewtwo. 

     – M-Mewtwo? Era verdade! Arceus... 

     – Tarde demais para desculpas, humano!  

     Mewtwo olho upara mim zangado. Seus olhos vibravam um tom vermelho que 

expressavam ódio infinito, incontrolável. 

     – Azu! 

     – Pessoal... Corram! – Meu grito ecoou pela garagem, mas eu tinha certeza que todos 

tinham me ouvido. Começaram a correr e eu ali, imobilizado pelo olhar de Mewtwo. 

     – Vamos, Azumarill! 

     Matthew se preocupou com o pokémon, que ficou pra trás, tentando me ajudar. 

     – Essa não... 

     – Azu! 

     Azumarill começa a levitar com a força do Psychic de Mewtwo. Logo, o pokémon é 

jogado contra um dos pilares do estacionamento, causando muitos danos no pokémon... 

     – Azu-- 
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     – Essa não! Azumarill! 

     – Matthew, faz o seguinte. Traz ele pra cá dentro da sua pokébola! 

     – É... É uma ótima ideia. Vai, Pokéball! 

     Matthew lança sua pokébola, que acerta Azumarill com tudo, engolindo-o por 

completo... Logo, a pokébola volta para perto do treinador, se mexendo 

freneticamente... 

     O aparelho eletrônico para de se mexer e começa a brilhar. A captura havia sido 

concluída e Azumarill estava são e salvo agora. 

     – Ei, X! Vem pra cá! Corre! 

     – N-não consigo! Minhas pernas estão presas no chão! 

     – Droga... E agora? 

     – Eu não vou abandonar o meu namorado! 

     – E eu não vou abandonar o meu rival... 

     – Helioptile, vai! 

     – Clauncher, é com você! 

     – Heli, heli! 

     Helioptile avança na frente do que seria considerado um campo de batalhas. 

     – Claun! 

     Enquanto isso, Clauncher, o pokémon de Zack movimenta-se estranhamente para 

fora da pokébola, com o seu jeitinho peculiar de ser... 

     – Humanos malditos! Eu não posso confiar em nenhum! 

     – Pode! Assim que soltar o nosso amigo! Clauncher, use o Crabhammer! 

     Clauncher avança com tudo e usa sua garra maior como um martelo, acertando 

Mewtwo com tudo. 

     – Argh... Agora vocês vão ver! 

     Mewtwo forma uma grande esfera energética em suas mãos, focalizando um grande 

poder no ataque... 

     – É o Energy Ball! Rápido, Helioptile! Use o Parabolic Charge! 

     – Heli! 
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     Helioptile cria uma esfera energética semelhante à de Mewtwo, só que com energia 

elétrica, e a lança contra Mewtwo. No entanto, Mewtwo se defende com o Energy Ball, 

que acaba colidindo com o golpe de Helioptile. A colisão é grande, formando uma 

explosão energética, liberando raios para todos os lados. 

     A explosão atinge todos os pokémons em campo. Clauncher, Helioptile, Mewtwo e 

até mesmo a mim, que estava ali, preso pelo Psychic do Mewtwo. 

     – Tolos... 

     Mewtwo pisca, me liberando do Psychic. Senti como se meu corpo estremecesse. O 

golpe havia causado danos em mim... 

     – Está na hora... Argh... 

     Mewtwo cai no chão, se contorcendo todo, como se estivesse sentindo muita dor. 

     – Eu preciso... Eu preciso me manter acordado... Por favor, humanos... Me 

desculpem por tudo... Mas... Por favor... Me deem o gene-- 

     Mewtwo desmaia. 

     – Mewtwo? Mewtwo! 

     – Ele morreu? 

     Mewtwo estava durinho no chão. Estirado. Mas só estava inconsciente. 

     – Droga. Temos que levá-lo a um Centro Pokémon, urgentemente! 

     – Você ficou louco, X? Viu o que ele fez com você? 

     – Zack, eu posso ser um tolo, um idiota, um vagabundo, mas eu não sou hipócrita. 

Eu não faço para os outros o que eu não quero que façam para mim (mesmo se já 

tiverem feito). 

     Virei as costas para Zack e me abaixei, tentando ajudar Mewtwo. 

     – Como vamos levá-lo, X? 

     – Calma, Y. Eu tenho uma ideia... 

     Joguei a pokébola para cima e de dentro dela surgiu meu fiel (agora fiel) escudeiro, 

Gogoat. 

     – Goat! 

     O Gogoat grandinho fica ali parado, esperando a ordem de seu treinador, no caso, eu. 

     – Vamos ver... Psychic seria uma boa. 



 

 194 

     – Com licença. Desculpe eu me intrometer, X querido, mas eu tenho um pokémon 

aqui que pode resolver isso. Vai, Gardevoir! 

     Matthew saca sua pokébola, tirando de dentro dela uma linda Gardevoir, um 

pokémon de aparência humanoide, muito semelhante às criaturas mágicas conhecidas 

como "fadas". 

     – Gar... 

     – Gardevoir, use o Confusion na forma de levitação! 

     A pokémon começa a se concentrar, fechando seus olhos e assim, fazendo com que o 

corpo de Mewtwo comece a levitar... 

     – Coloque em cima do Gogoat! 

     – Goat! 

     O pokémon é colocado em ciam de Gogoat, que passa a carregá-lo. 

     – Muito obrigado, Gardevoir. Pode retornar. 

     – Helioptile, você também. Volte. 

     – Clauncher, retorne. 

     – Tá, e agora? Onde fica o Centro Pokémon? 

     – Estamos perto. É do outro lado da rua. 

     – Ufa. Então não teremos muitos problemas com os Rocket's. 

     – É, mas é bom termos alguns pokémons para nos ajudar. Zack ou Matthew... Algum 

de vocês tem algum pokémon grande e forte e que por ventura venha a utilizar um 

ataque que atinja mais de um pokémon de uma vez só? Poderá nos ser útil. 

     – Eu tenho. 

     – Ótimo, Zack. Vamos nessa! 

     – Noivern, dança da batalha! 

     A pokébola dança pelos ares e de dentro dela surge um enorme dragão, com 

aparência de um Woobat. 

     – Grooooar! 

     O pokémon dá um rugido intimidador, deixando a todos com medo... 

      – Nossa, que pokémon... Estranho... Z-Zack você tem certeza de que ele é 

bonzinho? 



 

 195 

      – Calma, Y. Ele só não é bonzinho com pessoas más! 

      Noivern sorri. 

      – Vamos lá? No três... Um... Dois... Três! – Todos ficaram na frente do portão da 

garagem, que havia sido fechado. No três, abri a porta, que fez um grande barulho e 

chamou a atenção de todos os Rocket's lá fora. Mas a tarefa era simples. Atravessar a 

rua e entrar no Centro Pokémon. 

     – Acho que nos viram. 

     – Isso não é problema. Vamos, Noivern! 

     – Groooar! 

     "Vamos lá!" - "Atacar" - "Use Tackle!" - "Avança com tudo!" - "Vamos deter esses 

pirralhos!" 

      Os Rocket's vêm com tudo, lançando seus pokémons contra nós. De repente, uma 

multidão de pokés se formou em volta da gente. A cidade estava mesmo um caos. Mas 

nós tínhamos uma grande arma: Noivern. 

 

     De repente, fiquei com medo. Mas acreditei e fui em frente, firme. Os pokémons dos 

Rocket's estavam nos encarando e seus treinadores gritavam comandos, ordens de 

ataque. Apertei o passo e fui o mais rápido possível... Caramba! Eu nunca tinha 

reparado, mas as ruas de Lumiose são muito largas, quase como avenidas... 

     Um segundo a mais e pokébolas voaram. A rua encheu-se de pokémons. Todos 

prontos para atacar, mas nós tínhamos que seguir em frente, então, Zack topou e ficou 

para trás, ao lado de seu Noivern, enquanto nós corríamos em direção ao Centro 

Pokémon. 

      – Noivern! Use o BoomBurst! 

      – Grooooar! 

      Noivern dá um grito, formando explosões supersônicas que se espalham pela rua, 

acertando todos os pokémons. 

      "Mas o que que tá acontecendo?" 

      – Sente um gostinho da região de Parisia, panaca! Use BoomBurst de novo! 

      – Grooooar! 

      O grito de Noivern penetra nos tímpanos dos pokémons, acertando todos de uma 

única vez e levando todos à derrota... O Dragão começa a brilhar ,ganhando uma 

experiência enorme. 
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      – Vamos! 

      Os dois correm e nos alcançam. Entramos no Centro... 

     “Flabébé, use o Fairy Wind!” 

     Um pokémon minúsculo surge do nada, disparando uma rajada de vento contra 

nossos heróis. 

     – Oh, calma aê, enfermeira! 

     – Ah, desculpem-me! Pensei que fosse um Rocket... 

     – Ai, que amor a Flabébé na Enfermeira! Tem as pétalas cor-de rosa! Parece com a 

minha! 

     – Hã? Você tem uma Flabébé, Matthew? 

     – Mas é claro! Eu quero me tornar um especialista nos tipos Fairy, então é melhor 

começar pelos pequenos! Vamos lá, Flabébé! Apareça! 

     Matthew lança sua pokébola para cima, disparando seu pequeno Flabébé. 

     – Ai, eles são tão fofinhos! Me dá um? 

     – Vejamos o que temos aqui... Um Pokémon ferido... 

     – Por favor, enfermeira! Acha um jeito de reviver ele! 

     – Calma, X. Ele só está desacordado... Ah, "reviver"? Isso me lembrou de um item... 

Eu tenho aqui um Max Revive que vai ajudar a recuperar o... "Mewtwo", né? ...Ao 

máximo. Eu só preciso buscá-lo... 

      – Ora, ora... O que temos aqui? 

      – Snyder? Ah, que bom que você apareceu. Olha, eu preciso de um Max Revive. 

Pode buscar pra mim lá na sala de-- 

      – Não. O Mewtwo é meu! Muahahahahahah! 

      – O que? 

      – Enfermeira tonta! Eu sou um Rocket e estou aqui para levar o Mewtwo embora! 

      – Daqui você não passa! 

      – Vai, fazer o que, "garotinha"? 

      – Vou defender o Mewtwo até o fim! Vai, Froakie! 



 

 197 

      Minha pokébola saltou longe, rodopiando pelos ares e liberando o meu pokémon. 

Froakie. Fazia um tempinho que eu não lutava usando ele, mas eu tinha certeza de que 

ele poderia vencer qualquer que fosse o oponente. 

     – Acha que um simples Froakie será capaz de me derrotar? 

     – Acho. 

     – Pois está muito enganado. O meu pokémon já atingiu o seu último estágio 

evolutivo e está, física e mentalmente mais forte do que o seu Froakie... Vamos lá, 

Vivillon! 

     A pokébola de Snyder girou e girou, liberando um lindo pokémon tipo inseto, de 

beleza estonteante. 

     – Viih... 

     – Uma Vivillon! Que linda! – Y fica admirada com a beleza das asas do pokémon. – 

Com certeza eu vou capturar uma, no futuro! 

     – Mas a minha é que você não vai capturar! Há! 

     Snyder põe a mão no bolso de seu blazer e retira pequenas esferas brancas, 

semelhantes à pokébolas ou mesmo à granadas. Bombinhas de fumaça. Ele pega e as 

arremessa com tudo contra o chão, não dando chances para ninguém escapar. Zack, 

Matthew, a Enfermeira e Y, acabam caindo de sono. 

     Os dois Flabébé's, Gogoat e Noivern não dormem. Pelo contrário, estão acordados, e 

a fumaça que poluía a sala os causava danos, funcionando de uma maneira diferente 

para humanos e para pokémons. Enquanto isso, eu e Froakie não havíamos sido 

acertados. Estávamos prontos para batalhar. 

     – Y... Droga! Agora é só você e eu... "Snyder"! 

     – Struggle Bug! 

     – Viih! 

     Vivillon agita suas asas rapidamente, formando ondas de energia que avançam com 

tudo, atingindo Froakie. 

      – Froa! 

      – Não se deixe levar pela aparência, Froakie! Vivillon pode te hipnotizar com suas 

asas! Mantenha o foco e poderemos vencer a luta! 

      Froakie balança a cabeça positivamente, preparando-se para um ataque. 

      – Vai, use o Bubble! 
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      Froakie cuspe bolhas contra Vivillon, que recebe alguns danos mínimos... 

     – Criança. Nunca vai conseguir passar por cima de mim! Dentro de cinco minutos o 

gás vai contaminar toda a sala, só que eu e meus pokémons estamos imunes aos efeitos 

da substância! Sabe... As asas de Vivillon produzem um composto químico que nos 

protege contra os elementos utilizados na fabricação da bomba de fumaça. Toda vez que 

eu vou usar estas bombas, eu fico mais ou menos 30 minutos aspirando o pó das asas de 

Vivillon, pra ganhar imunidade. Eu e toda a minha equipe de Pokémons. 

     – É melhor desistir, antes de desmaiar! 

     – Desistir? Eu? Nunca! Se vocês, vilões descarados, saíram de suas casas e vieram 

aqui em Parisia só por causa do Mewtwo, eu não vou deixar vocês levarem ele! 

     – No... Vern! 

     – Hã? Noivern? 

     – Groooooar! 

     Noivern se levanta, ainda levando danos por causa da fumaça e grita bem alto, 

disparando o seu poderoso Boomburst contra Vivillon. O golpe atinge Froakie também, 

mas graças a isso, Vivillon recebe grandes danos... 

     – Uma coisa que você tem que aprender sobre os detetives... É que eles nunca 

trabalham sozinhos!! 

     Agora, com Mewtwo praticamente à mercê da Equipe Rocket, X e Froakie são os 

únicos que podem ajudar a defender a causa e agora, do lado de Noivern, isso se torna 

bem mais possível. Enquanto isso, os outros dormem sob o efeito da bomba de fumaça. 

E do lado de fora, a Equipe Rocket continua aterrorizando a população, usando seus 

poderosos pokémons contra qualquer um que cruzar o seu caminho. 

     Até quando essa situação vai durar? Até onde isso vai chegar? Até quando a Equipe 

Rocket irá perseguir Mewtwo? E se estão perseguindo, porque fazem isso? Quais os 

motivos? Isso só lendo pra saber... 

 

 

     Anteriormente, a cidade foi tomada pela Equipe Rocket, que invadiu a todos os 

lugares, desafiando os habitantes e os pokémons selvagens, a fim de obter poder e 

respostas, em busca de seu tentador Mewtwo. Nossos heróis refugiam-se em uma 

garagem subterrânea, mas são obrigados a levar Mewtwo, que apareceu para eles, ao 

Centro Pokémon. 

     Tudo parecia bem. Zack havia derrotado o maior número de pokémons possíveis 

com o poderoso golpe "BoomBurst" de seu Noivern, mas ainda havia um Rocket de pé 
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e que já estava dentro do Centro Pokémon: Snyder, um ex-Gym Leader tipo Bug. 

Snyder então lança bombas de fumaça que derruba a todos e agora, X, Froakie e 

Noivern são as únicas armas para derrotar o Vivillon do Rocket... 

18 – VS VIVILLON 

 

 

     A batalha seguia acirrada. Ofensas de um lado. Ofensas do outro. Os pokémons 

realizando um variedade de movimentos no meio da fumaça, que já estava impregnando 

toda a metade da sala onde eles estavam e é claro, muita estratégia e "senso de 

superioridade". 

      Enquanto isso, Zack, Matthew, Y, a Enfermeira do Centro, e os pokémons, 

Mewtwo, Flabébé's e Gogoat estavam ali, deitados pelo chão, acabados, derrotados. 

Enquanto os "humanos" simplesmente dormiam, os pokémons estavam completamente 

esgotados, sem forças para se levantar e lutar. 

     – Mas que moleque ousado... Vivillon nunca perdeu nenhuma batalha! Estou 

treinando ela desde que era apenas um Scatterbug e ela nunca, nunca perdeu! Era uma 

vitória atrás da outra e é claro, com isso veio uma rápida evolução. Vivillon é minha 

melhor pokémon e não vai desistir tão fácil... 

     – Vii... 

     – Já está apelando? Pois assim você não vai vencer mesmo... Eu e o Froakie somos 

ótimos lutadores e o Noivern, que é do Zack, mesmo que não seja meu, também tem 

ótimas habilidades. E como você pode ver, foi o único pokémon aqui que não desmaiou 

(além do Froakie) com essa sua fumaça letal. 

     – Froa! 

     – Vern! 
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     Os dois pokémons do lado dos mocinhos ficavam em posição de combate, encarando 

Vivillon, que, apesar de ser um só, conseguia batalhar tranquilamente com dois 

pokémons poderosíssimos, feito eles. 

     – Vamos, Z... Pense em algo! 

     – O tempo está correndo! Vivillon, String Shot! 

     – Vii... 

     O pokémon alado abre bem sua boca, cuspindo um jato de seda que envolve os dois 

pokémons adversários, derrubando suas Velocidades por um estágio... 

     – Vivillon é um ótimo pokémon. Temos que tomar cuidado com suas habilidades de 

voo... Mas... Espera aí. Se o pó das asas de Vivillon... É isso! Froakie, Water Gun! 

     – Froa! Kie! 

     Froakie esguicha um jato de água contra Vivillon... 

     – Vivillon, use Struggle Bug, agora! 

     – Viih... 

     O pokémon com asas de borboleta começa a agitá-las, liberando ondas energéticas 

que percorrem pela sala inteira, em direção ao seu alvo... 

     – Froakie! Noivern! Deixem-se ser atingidos pelo ataque! 

     – Vern! 

     Os dois pokémons pulam em direção ao ataque de Vivillon, levando todo o dano... 

     – O que você está fazendo? 

     – Ganhando "imunidade"! 

     – É o que? 

     – Você mesmo disse que as asas de Vivillon expelem um pó que deixa você e ela 

imunes a cortina de fumaça. Eu só estou tentando comprovar se isso é verdade. Assim, 

Vivillon agitou suas asas para utilizar o Struggle Bug, consequentemente espalhando 

esse "pó" nos dois pokémons, que foram atingidos pelo ataque. 

      – Huh... Você é mesmo inteligente... 

      – É, é o que dizem! E vai ser essa minha inteligência que vai te derrotar! Noivern, 

use o Dragon Rage! 

      – Vern! 
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      O Dragão abre sua boca, carregando uma espécie de esfera de luz azul, que começa 

a aumentar e a emanar mais luz e mais poder a cada segundo. 

      – Libere. 

      Noivern dispara a esfera na forma de uma rajada energética, disparando o golpe em 

Vivillon e atingindo-a com tudo... 

     – Viih... 

     – Droga! Vivillon! 

     – Vai, Froakie! Quick Attack! 

     – Froa! 

     O pokémon anfíbio salta, dando uma poderosa e rápida cabeçada em Vivillon, que é 

empurrada contra a parede bruscamente... 

      – Viih... 

      – Vai, Noivern! 

      – No-- Vern! 

      – Hã? Que outro movimento você tem mesmo? 

      – Vern! 

      Noivern salta, disparando novamente o seu Boomburst, um poderoso golpe sônico. 

     As rajadas sonoras emitidas por Noivern se espalham atingindo tanto Froakie quanto 

Vivillon, e causando uma boa quantidade de dano, nos dois. 

     – Ei! Noivern! 

     – Froa... 

     – Muito obrigado! Você acaba de me ajudar, "Noivern"! Está deixando o Froakie 

mais fácil pra mim... Vivillon, Struggle Bug e em seguida use o String Shot no modo 

ofensivo! 

     – Viih... 

     – Não! 

     Vivillon dispara uma onda de energia que avança com tudo, atingindo Froakie em 

cheio. Vivillon logo muda de ataque, usando o seu String Shot para se fixar no teto e 

jogar o seu corpo contra o pokémon,, segurando apenas pelo fio de seda. Não havia 

mais o que se pudesse fazer. Esse era o fim do pokémon inicial tipo Water... 
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     – Froa-- @-@! 

     – Menos um! 

     – Ah, é? Você vai ver! 

     – Cof, cof... X... 

     – Zack? 

     – Usa... O... meu Chespin... 

     – Não precisa! 

     Uma voz ecoa por nossas mentes, acordando a todos que estavam desmaiados. Era 

Mewtwo, que despertou, acabando com os efeitos da maldita fumaça de Snyder... 

     – Ah, você acordou? 

     – Sim. Eu acordei. E de agora em diante, estarei mais acordado do que nunca! 

     Mewtwo salta, flutuando no ar com o auxílio de ondas telecinéticas. Com isso, ele 

cruza os braços, e uma "evolução" acontece. Estava trocando de forma. E era pra valer. 

     – M-Mewtwo? 

     Era fenomenal. Eu nunca tinha visto uma coisa como aquela. Um Pokémon trocou 

de forma, bem ali, na minha frente. Impressionante. 

     – Nesta forma, meus voos tornam-se supersônicos. Minha habilidade psíquica 

também evoluiu, e bastante... O Seu reinado acabou, Mr. Snyder! 

     Uma força psíquica fluía do corpo de Mewtwo, que parecia mais vivo do que nunca. 

Seu olhar era fixo e espelhava poder e confiança, imponência. Tinha certeza de que com 

sua nova forma, ele poderia derrotar Snyder e ainda fazê-lo em pedacinhos... 

     – Mewtwo... 

     – Cinq... Quatre... Trois.... Deux... Une! 

     Mewtwo faz sua contagem regressiva, disparando uma grande esfera de energia 

contra Snyder e sua Vivillon, e formando assim, uma grande explosão. 

     A força explosiva empurrava a todos pra trás, esmagando o Rocket e seu monstrinho, 

Vivillon contra a parede. 

     – Viih-- @-@! 

     – Eu... Me rendo! 

     – Yeah! Mewtwo, você derrotou a Vivillon e ainda faz o Snyder se render! 
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     – É só o meu trabalho... 

     – Seus idiotas! Eu não estou sozinho! Eu sou apenas o primeiro "dos Oito". 

     – "Oito"? 

     – Os oito são treinadores muito especiais, todos membros da Equipe Rocket e todos 

eles se especializam em um tipo de pokémon. Eu, no tipo Inseto. Mas há mais 

treinadores e eles possuem técnicas e táticas diferentes. Com certeza vão derrotar vocês. 

     – Eu... Posso sentir essas "forças". Estão em Lumiose. Todos eles. 

     – Sim. E Em breve irão vir pra cá. 

     – Não se fugirmos antes. Enfermeira, tem alguma passagem para o esgoto aqui no 

centro? 

     – Tem sim. Vamos, é por aqui. 

     Todos seguem a Enfermeira, que os leva para um lugar distante, abaixo do solo. Era 

a única passagem para o esgoto da cidade que não estava tomada de Rocket's vigiando e 

também , a saída de Mewtwo. Caminhávamos lentamente dentro do Centro para não 

chamar a atenção dos Rocket's lá na rua, que podiam ver tudo através da janela. 

     Enquanto isso, Snyder coloca seu pokémon na pokébola e começa a nos seguir 

também. Ele estava disposto a ir até o fim com isso e se fosse preciso, matava cada um 

de nós. Assim que chegamos na entrada do esgoto, descemos a grande escadaria, e 

Snyder se manifesta: 

      – Vocês não vão fugir por muito tempo! 

      – Não, mas enquanto isso, você vai dormir! 

      Mewtwo induz um estado de coma em Snyder, que cai, ficando estirado nas escadas 

que levavam para o esgoto. A Enfermeira e sua Flabébé continuam no Centro, e assim, 

X, Y, Matthew e Zack fogem pelos encanamentos. 

     – Como aqui embaixo é escuro... 

     – E esse barulhinho de goteiras está me irritando! 

     – Isso aqui se parece mesmo é com catacumbas! 

     – Credo! Não fala besteiras, Y! 

     – Calma. Façam silêncio. Mais formas de vida moram aqui embaixo. 

     – Ei, Mewtwo? Como você alterou sua forma? 

     – Enquanto eu dormia eu mesmo alterei os valores de meus genes sem precisar de 

nenhum item.Quando eu acordei foi só "apertar o botão de Start". E sim, nessa forma, 
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além de mais veloz, eu estou mais desperto do que nunca. Estou mais forte e mais difícil 

de ser derrubado. 

     – Ai, X. Não dá mais! Tá muito escuro. 

     – Ei, garota ruiva! Você mesma tem um pokémon que pode nos ajudar e muito neste 

lugar! 

     – Eu? Ah, claro! Fennekin, é com você! 

     – Fen, fen! 

     – Escute, Fennekin! A gente precisa iluminar o local. Acha que consegue? 

     – Fen! 

     O pokémon respira fundo, soltando um hálito de fogo que percorre o esgoto, como 

uma tocha. 

     As chamas correm pelas paredes, mas se estinguem rapidamente, deixando o lugar 

no seu estado original, um breu sem fim... 

     – E agora? 

     – Agora temos que continuar no escuro mesmo. 

     – Ei, Mewtwo! Como sabia que eu tinha o Fennekin? 

     – "Y", eu posso sentir a aura de tudo e de todos. Consigo sentir mesmo os tipos e 

ataques de qualquer pokémon ao meu redor. Eu posso sentir tudo. Também sinto que o 

"Helioptile" teria sido uma escolha melhor, mas tudo bem... 

     – E se você pode sentir tudo, aonde essa passagem pelos esgotos vai dar? 

     – Vai dar em segurança. E-- Nossa!! Vamos. Os Rocket's estão vindo. 

     Mewtwo aperta o passo, estendendo-se completamente na horizontal, quando seu 

corpo começa a voar com ondas telecinéticas de alta precisão que eram emitidas de seu 

cérebro. 

     – Ei, Mewtwo! Espera a gente! 

     – É, calma aí, Mewtwo! 

     – Corram, corram! 

 

  ... 
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     – Aff... Eu não posso dar mais nenhum passo! 

     – Eu tô exausto... 

     – Mas pra onde o Mewtwo quer nos levar, afinal? 

     – É, Mewtwo, explica aí. 

     – Estamos chegando. Calma. 

     – Ei, porque parou? 

     – É aqui. 

     – Fennekin, Flamethrower mais uma vez! 

     – Fen, fen! 

     O pokémon cuspe uma rajada de chamas para cima, iluminando a passagem. Não 

podia-se ver muita coisa, mas dava pra ver que era uma parede. A saída estava 

bloqueada. 

     – Mewtwo... É... É uma emboscada! Corram pessoal! 

     – "Z", quieto! Não é uma emboscada! A saída fica atrás dessa parede. Tudo o que eu 

tenho que fazer é derrubá-la... 

     Mewtwo se concentra, focando sua energia psíquica em uma espécie de "barreira", 

usada para empurrar a parede, que facilmente desmorona, perante ao poder do 

pokémon. 

     – Mewtwo estava certo... Parece que não é uma emboscada, Zack! 

     – Claro que não. Se eu quisesse matar vocês, já teria feito. 

 

     A luz do sol batia em nossos olhos. Estávamos na Rota 4, longe de Lumiose City. A 

Fuga havia sido concluída. Escapamos das garras dos Rocket's. 

     – Mas... Não podemos ficar aqui sem lutar, Mewtwo. Isso é errado! A cidade está 

sendo destruída! As pessoas estão com medo e se fecharam em casa! 

     – E quem disse que vamos ficar aqui? 

     – Não vamos? 

     – Óbvio que não. Eu quero acabar de uma vez com essa Equipe Rocket. 

     – Então por que nos trouxe pra cá? 



 

 206 

     – Calma, Matthew. Eu os trouxe até aqui porque é aqui que vai iniciar "o protesto", a 

marcha rumo à vitória! 

     – Como assim? 

     – Tudo depende de vocês agora! 

     Mewtwo estende os braços para cima e seus olhos ficam roxos, liberando uma 

grande quantidade de energia extramolecular, liberando as portas de sua mente e 

deixando que todas as pessoas absorvidas pelo seu poder psíquico saiam para fora e 

lutem. 

     – Mas o que-- 

     – Riley, Anna... O "Palhaço"... A minha Mãe!! 

     Todas as pessoas estavam paradas, de pé. Quase como zumbis. Nenhuma delas 

expressava sentimentos ou nada do tipo. Estavam inertes, à mercê do poder de Mewtwo. 

     – O que está acontecendo? 

     Mewtwo começa a brilhar. Seu corpo libera um poder imenso sobre as pessoas ali, 

que começam a piscar e a se mover. Estavam vivas. Sim. E podiam se mexer 

novamente. Estavam todos bem. 

     – O-onde estou? Quem são vocês? 

     – Ai... O que aconteceu? 

     – Ouçam, humanos! É hora da guerra! Eu sei! Todos vocês ficaram muito tempo sob 

meu controle, portanto... Não tem total controle sobre seu corpo ainda. Não se lembram 

como é que se caminha direito sem cair no caminho, mas dentro de 5 minutos estarão 

todos bem. 

     – "Humanos"? Isso é racismo! 

     – E tem mais. Todos aqui presentes concordaram em me ajudar. Me ajudar a derrotar 

a Equipe Rocket. Pois chegou o momento. 

     – O que?  

     – Já? 

     – Alguns estão presos em minha mente há 1 mês, mas parece que foi só um minuto 

na cabeça de vocês, não é? Pois saibam que já passou bastante tempo desde que eu 

"coletei" vocês todos. 

     – Então... Riley, você não nos abandonou? 

     – Eu? Não! 
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     – Eu sei que muitos estão com medo, mas juntos estamos em maior número que os 

Rocket's, contando com as pessoas que ainda estão dentro da cidade, e precisamos 

acabar com isso de uma vez por todas! 

    – Ele tem razão. Se não lutarmos, não vamos derrubar a Equipe Rocket nunca! 

    – É agora ou nunca! Quem está comigo, por favor, levante o braço. 

    X. Y. Matthew. Zack. Riley. Anna. O Palhaço. A mãe de X.  Seus vizinhos. Parentes. 

Amigos. Todos os que estavam ali ergueram suas mãos em alto. Todos chegaram à 

conclusão de que a Equipe Rocket não pode mais "reinar". Aquela situação precisava ter 

um basta. 

    – Então, rumo à Lumiose City! 

    A multidão gritou, correndo em direção à cidade, de mãos erguidas, liberando 

máximo de gritos e de confiança o possível de dentro de seus corpos e suas almas. Uma 

rebelião se formou. Agora não tem mais volta. Ou vai, ou racha. Mas com certeza vai 

dar certo. Com certeza nenhum deles vai desistir enquanto não ver a sua cidade "limpa" 

de volta. Eles não vão desistir até que tudo seja como sempre foi. 

     É esse o poder de Mewtwo. Convencer as pessoas. Mas isso não se deve à nenhuma 

habilidade psíquica/telepática. Isso se deve ao fato de que ele tem um coração. Isso se 

deve ao fato de que ele é um humano também. 

 

   ... 

 

     – Estão vindo. 

     – Desculpa, o que falou, Snyder? 

     – Eu sinto. Estão vindo contra nós! Todos eles! 

     – Eles quem? 

     – O povo que aqui mora. Estão se rebelando, e é melhor que a gente faça alguma 

coisa, ou iremos perder. De novo. 

    – Não se preocupe. Nós somos "os Oito". Nós nunca perdemos, esqueceu? 

    – É, tem razão. 

    O grupo se espalha pela rua, indo em direção à Rota 4, em direção ao "estouro". 

     – Vê se desencana, cara! 

     – Do que você está falando? 
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     – Eu sei que você está com medo. Mas não precisa ter. 

     – Mas eu não estou com medo! 

     – Ah, qualé, Snyder! Eu te conheço! 

     – Justin, eu preciso te contar uma coisa... Eu... Olhei nos olhos de Mewtwo. Foi 

como se... Se eu pudesse ver a morte... Aquele pokémon. É "falso". É fingido. Ele é 

mau. 

 

     ... 

 

     – Em frente, pessoal, libertem seus pokémons! 

     "Eeeee" 

     Todos gritam, jogando suas pokébolas para cima e fazendo o maior barulho... 

     – Vamos, X. O que foi? 

     – Não é nada não, Y. É que... Sinto-me incomodado com isso tudo. 

     – Relaxa. Dias melhores virão, mas temos que lutar pelos nossos direitos! Não 

podemos ficar parados, ou a Equipe Rocket vai tomar conta de tudo o que é nosso! 

    – É, você tem razão... Todos pra fora! 

    Joguei as pokébolas para cima de dentro delas brotaram quatro pokémons. Não 

pokémons comuns, mas sim, os meus pokémons, os meus amigos. 

     Eles estavam alertas. Confiantes. Sabiam do que se tratava. Acho que só de olharem 

para todos nós, já tinham certeza do que era pra ser feito. Seu olhar era sério e 

expressava justiça. Alguma coisa tinha de ser feita, e estava na hora. Se não fosse agora, 

nuca mais seria. 

     – Eu estou pronto! 

     – Espere, X. Eu quero que faça uma coisa para mim. 

     – Eu faço o que for preciso! Vamos lá... 

     – Eu quero que você seja o meu treinador! 

     – É o que? 

     – Eu quero que você "me comande" nesta guerra! Eu quero que só você tenha esse 

poder! 
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     – Mas o que eu? 

     – Porque o seu coração transborda confiança, alegria e acima de tudo, fé. Eu confio 

em você, X. Sempre confiei e vou continuar confiando. Agora, faça o que é certo. 

     – Certo. Se é o que diz, vou acreditar... Pokébola, é com você! 

     Lancei minha última pokébola vazia e ela bateu em Mewtwo, absorvendo-o pra 

dentro dela... 

     – Vamos, vamos... 

     "Tuuum" 

     O sinal sonoro indicava a captura. Tudo estava ocorrendo como o planejado. 

     Agora X tinha Mewtwo como seu pokémon, sendo assim era o líder da rebelião. 

Tinha o poder de fazer o que quisesse e quando quisesse. Estava seguro de que 

conseguiria. Era esse o seu papel desde o começo. Ele é o único aqui que tem coragem e 

poder o suficiente para destruir as barreiras que impedem que Parisia se liberte. É o 

único capaz de ir em frente sem dizer "basta". É o único capaz de suportar o peso de 

uma guerra em suas costas, sabendo que isso viria para o bem de muitas outras pessoas. 

     E foi assim... Foi assim que a grande rebelião começou!!! 

     – Mewtwo, eu escolho você! É hora da batalha! 

     – Eu só tenho mais uma coisa a dizer... 

     – O que é? 

     – Mewtwo, obrigado por esta oportunidade. Prometo que não vou decepcionar. Não 

vou desistir tão fácil. 

     – É o que eu espero... 

E que o espetáculo se inicie. 

 

 

     Anteriormente, uma grande rebelião atinge a cidade de Lumiose. Agora é as pessoas 

comuns contra os Rocket's. Mewtwo então se une a X, deixando que o garoto o capture 

e assim, passando a liderança da rebeldia. Enquanto isso, um grupo de Rocket's 

conhecido como "os Oito" e responsáveis pela expansão da Equipe até Parisia, 

preparam-se para enfrentarem as pessoas... 

     Mas o que nenhum dos dois lados sabem é que muita coisa está prestes a acontecer. 

Muita coisa mesmo. E isso pode mudar totalmente o rumo dos dois lados da rebelião... 
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19 – VS MEWTWO I 

 

     Eu estava nervosa. Muito nervosa. Eu não tinha ideia de como aquilo estava afetando 

tudo e a todos. Mas agora que eu sabia de tudo, eu tinha que seguir em frente e derrubar 

a Equipe Rocket de uma vez por todas. Peguei meus pokémons e treinei-os ao máximo. 

Agora com este evento, talvez eu possa mostrar como eles se esforçaram para aumentar 

seu nível. Mas parecia que meu namorado estava muito confuso, frustrado e talvez mais 

nervoso do que eu. Com certeza mais nervoso do que eu. 

     – Vamos, X. Pense em alguma coisa. Você precisa "arrasar". – Disse o garoto pra ele 

mesmo. 

     – X! Calma! Nós vamos conseguir! 

     – Isso é o que você está dizendo! E se algo der errado? 

     – Não vai. 

     Me aproximei dele, aproximando meus lábios dos dele e assim, dando um beijo 

explosivo. Foi como se faíscas de um Magnemite tivessem encontrado minha pele, e 

como se uma rajada de energia saísse pra fora de meu coração, contagiando todo o 

corpo. 

     – Y! Mamãe tá olhando! 

     – Esquece ela! Eu tenho certeza que você não é um "fraldinha"! Não pensa nela, não 

pensa em mim, não pensa em mais ninguém nessa batalha, ou vai acabar machucando a 

si próprio. Agora vai lá e detona! 

     – Olhe! São os portões de Lumiose. Está acontecendo. 

     – Confiança, X! 

     – Y? 

     – O que foi? 

     – Eu Te Amo. 
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     – Também te amo. 

     Demos mais um beijo. De despedida. Sabíamos que assim que atravessássemos os 

portões da cidade teríamos que nos separar, e é agora que a coisa começa a ficar difícil... 

Senti meu coração partir por um momento, mas logo me vi forte de novo. Forte para 

vencer aquela droga de luta. 

     – Vamos, lá! 

     Os portões se abriram e a multidão toda entrou de uma só vez. Gritamos alto. Muito 

alto. Acordamos a cidade. Nosso grande objetivo era chegar na Torre, no centro da 

cidade. Assim, poderíamos ter uma visão mais ampla de todas as entradas e saídas de 

Lumiose, controlando quantos Rocket's chegam ou saem. 

     – Lá estão. 

     Pudemos ver uma pequena parcela de pessoas em nossas frentes. Nove, pra sermos 

mais exatos. Nove. Entre eles, Snyder. Eu não acreditava como aquilo estava 

acontecendo. Eles já estavam na ofensiva, sendo que a gente ainda nem tinha começado 

a atacar? Estavam esperando por nós? Como? 

     – Espalhem-se. 

     Snyder sorriu sarcasticamente, dando um ar de superioridade. 

     – Snyder... 

     – Ora, ora... "Y"! Que bom que você veio. A Blanche estava louca pra te conhecer! 

     Snyder sorriu, mostrando-me uma menina, membro daquele grupinho no qual ele 

pertencia. Olhei para trás por um breve momento e vi X usando seus pokémons contra 

Snyder, enquanto Matthew e Zack tentavam conter os outros homens de preto. 

     – Droga. 

     – Não olhe para trás, "querida"! Olhe para baixo! 

     – Hã? 

     – Fen, fen! 

 

     Olhei para baixo e vi Fennekin gritando de dor. Enquanto eu olhei rapidamente pra 

trás, a garota havia atingido Fennekin com tudo. Aquela menina com certeza era 

misteriosa. Até demais. 
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    Seu cabelo era liso (liso mesmo) e vermelho. Seus olhos eram verde-esmeralda, 

dando um grande contraste com o cabelo, para todos os que olhavam seu rosto. A pele 

clara e suave, bem cuidada exalava perfume. Como se isso deixasse alguém cair na laia 

dela. 

     – O que você fez? Ou melhor... Como? 

     – Huh... Se você prestasse atenção na sua luta, talvez conseguisse ver o meu Noctowl 

sobrevoando o local... 

     – Hã? Noctowl? 

     – Gruuuh... – O pokémon pia, chamando atenção para ele... 

     – Mas o que-- 

    Noctowl era um pokémon tipo normal. Normal e voador. Mas como eu não tinha 

percebido sua presença antes? Talvez seja porque eu estivesse preocupada com X,  que 

parecia tão confuso com a situação. Respirei fundo e lembrei do conselho que eu mesma 

havia dado pra ele: 

(...) Não pensa nela, não pensa em mim, não pensa em mais ninguém nessa batalha, ou 

vai acabar machucando a si próprio. Agora vai lá e detona! 

      Talvez fosse a hora de eu mesma começar a reavaliar minhas atitudes antes das 

batalhas. Só que era tarde demais. Agora eu teria de ir em frente, ou nunca iria vencer 

essa batalha. 

     – Vai, Fennekin! 

     – Fen, fen! 

     O pokémon salta, libertando-se de seu estado de dor. 

     – Use o Fire Spin! 

     Fennekin fica envolto por uma onda de fogo giratória, que enlaça seu corpo, 

formando um poderoso tornado de chamas, que em instantes fora lançado contra 

Noctowl. 

     – Gruuuh-- 

     Tenho certeza de que o pokémon recebeu danos. Ele até começou a despencar do 

céu. 

     – Noctowl, continue voando! 

     Mas o pokémon voador abre seus olhos e continua voando, retornando para a 

posição original. 
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     – Use Extrasensory! 

     – O que? 

     Noctowl começa a irradiar uma luz multicolorida de suas "antenas" fofas. A luz logo 

se dissipa em pequenas ondas que se cruzam no ar, formando um estranho anel de 

energia colorida que avança com tudo e atinge Fennekin. 

     – Fen, fen! 

     – Mas o Extrasensory é um ataque psíquico! 

     – Olha... Noctowl é um tipo normal e voador, mas suas habilidades psíquicas estão 

muito superiores a qualquer outro pokémon que não pertença ao tipo, podendo aprender 

muitos e muitos golpes psiônicos. 

     – Fen... 

     Fennekin recua. Está com medo de Noctowl. 

     – Mas o que-- Fennekin? Desde quando você é covarde? 

     – Lembre-se, "Y"! Extrasensory tem 10% de chances de causar flinch, e desta vez, 

eu e Noctowl tivemos a sorte grande!! 

     – Flinch? Droga! 

     – Fen... 

     – Noctowl, use o Air Slash! 

     Noctowl une as pontas de suas asas, criando uma grande esfera de ar com uma 

intensa aura azul em torno dela. Logo, o pokémon segura ela com uma asas só e a lança 

pra cima de Fennekin, criando uma explosão cortante. 

    – Fen! 

    O golpe atinge Fennekin com tudo, cortando seu corpo inteiro. De simples arranhões 

até cortes mais profundos. Um golpe inteligente da parte de "Blanche". 

     – Fen... @-@! 

     Fennekin caiu no chão. Não resistiu a tantos danos e logo tombou, desacordado. 

     – Vamos, Noctowl. Acabamos nosso trabalho por aqui. 

     A garota corre pela rua, adentrando cada vez mais na cidade. 

     – Mas o que você pensa? A nossa luta ainda não acabou! – Gritei. 

     – Acabou Sim! 
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     De repente, me senti muito, muito distante dela. Olhei para os lados e não vi mais 

ninguém. Em questão de segundos ninguém mais estava ali. Haviam apenas rastros de 

destruição. Chamas, bagunça, árvores quebradas, pokébolas trincadas, e é claro, muito 

pó espalhado pelo chão. 

     Dei-me conta de que estava sozinha e que seria bem melhor se eu continuasse minha 

batalha. Seria muito mais seguro eu estar batalhando contra ela do que se eu estivesse 

sozinha em meio a tanto caos. 

    – Volte, Fennekin! 

    Recolhi meu pokémon, e segurei em minha mão outra pokébola... 

    – Agora sim, vamos arrasar! 

 

    ... 

 

    Enquanto isso, Matthew e Zack pareciam estar tendo dificuldades com seus 

oponentes, tanto que já estavam longe da entrada da cidade. Eles estenderam o campo 

de batalhas para a rua inteira, ou seja, eles podiam ir pra onde quisessem que o oponente 

tinha que ir atrás pra atacar. Uma ótima estratégia e parecia que Blanche estava tentando 

aplicá-la em mim... Mas isso não importava agora. 

     Matthew e Zack estavam em sincronia. Seus pokémons batalhavam feito loucos, 

tentando derrotar os infelizes que utilizavam poderosos tipos metálicos. 

      Os dois eram poderosos. Eles tinham tudo o que quisessem e, apesar de parecerem 

uns malucos, sabiam o que estavam  fazendo. Flavius e Ferre eram um dos mais 

poderosos Rocket's presentes ali na cidade. 

     – Sylveon, prepare-se! 

     – Syl, syl! 

    O pokémon, dócil e singelo tentava batalhar com força e com garra, mas não percebia 

que se quisesse obter algum sucesso, tinha que ir mais além. 

     – Steelix, use Crunch! – Flavius ordenou seu pokémon, que foi logo em direção à 

Sylveon. 

     – Metagross, use Meteor Mash, agora! – Ferre mandava seu poderoso pokémon 

atacar, seguindo os mesmos passos que Flavius. 
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      Metagross desfere um poderoso soco em Chespin, enquanto Steelix acerta Sylveon 

com uma poderosa "mordida" trituradora. Mesmo assim, nenhum dos dois lados parecia 

estar fraco. 

     – Matt, vamos tentar "aquilo"? 

     – Mas é claro, Z (Só não me chame de Matt na frente das outras pessoas)! 

     – Muito bem, Chespin? 

     – Ches, ches! 

     Chespin continuava firme. Estava seguro de que poderia vencer aquela batalha. 

     – Vai, use o Energy Ball! 

     – Ches... Pin! 

     Chespin forma uma esfera de energia tipo grama em suas mãos... 

     – Sylveon, Moon Blast! 

     Sylveon cria outra esfera, mas desta vez, uma maior e mais brilhante, com um ar 

angelical. 

     – Fusão!! 

     As duas esfera são lançadas uma contra a outra e a esfera maior começa a absorver a 

menor pra dentro dela, aumentando assim a sua massa e valor energético, que crescia a 

cada segundo. 

     – Temos que empurrar! 

     – Não tem problema! Chespin, Vine Whip! 

     – Ches, ches! 

     Chespin cria chicotes de vinha que empurram a esfera única contra os pokémons 

metálicos. 

     – Há! Acham que podem nos derrotar com isso? 

     – Muahahahah! Nunca! 

     A Esfera começa a girar e girar no ar, ganhando mais força e mais impulso, caindo 

no chão com tudo. 

     – Há! Nem chegou perto de arranhar o meu Steelix! 

     – Ah, não? 
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     A Esfera começa a aumentar e aumentar, formando uma grande explosão e assim, 

exalando chamas ardentes e rajadas de eletricidade que se espalham pelo ar... O Golpe é 

tão poderoso que atrai os corpos metálicos de Steelix e Metagross para o centro da 

explosão, formando um novo campo magnético, responsável pela colisão dos pokémons 

tipo aço com o ataque. 

    – Mas isso foi... Uma explosão Magnética! 

    – É... Impossível! 

    – Nada é impossível neste mundo! Ah, os "gayzinhos" aqui vão fazer dos seus 

pokémons meras latas de refrigerante amassadas! E sabe por que? Porque nós lutamos 

com fé, por que nós lutamos com garra, e não com zingamentos sobre a orientação 

sexual dos outros, algo que não escolhemos! 

    – É isso aí, Zack. 

    – Chespin, use Rollout! 

    – Sylveon, Last Resort! 

    ... 

    Anna também estava tendo uma certa dificuldade com seu oponente, outro "oito" 

superpoderoso: Rock. A fraqueza de Fletchling contra Golem era óbvia e notavelmente 

notável. 

     – Desista, garotinha! Você nunca vai conseguir me vencer com esse seu passarinho 

estúpido! 

     – Ah, é? Fletchling, use o Quick Attack! 

     – Fletch, fletch! 

     O pokémon avança com tudo, acertando uma poderosa investida em Golem. No 

entanto, o pokémon de rocha não parece sentir nada... 

    – Go! Lem! 

    – Droga, esse Golem é muito forte! 

    – Além de ele ser forte, ele tem vantagem contra todos os seus ataques e ao próprio 

pokémon, querida. 

    – Não me chama de querida! 

    – Hahahahah. Você é uma graça quando tá zangada, mas por cima de mim você não 

passa não! Golem, use o Rock Throw! 

     – Go! Lem! 
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     O pokémon "pedroso" energiza seu corpo, que passa a ter um grande brilho branco e 

se joga em cima de Fletchling, que leva muitos e muitos danos... 

    – Fletch-- 

    – Ai, droga! 

 

     ... 

 

     Riley conseguiu entrar em uma batalha com um cara muito parecido com ele, 

fisicamente: Justin, um especialista em tipos noturnos... A batalha estava equilibrada, 

aparentemente. 

    – Estou impressionado! O Seu Krookodile é mesmo muito legal... Quando essa luta 

acabar, eu vou roubar ele pra mim! 

    – Tenta! Tenta e você vai levar um soco que você nunca vai esquecer! 

    – Huh... Veremos. 

    – Veremos nada! Krookodile, use o Sandstorm! 

    – Krook! – Krookodile invoca uma nuvem de areia temporária sobre o campo de 

batalhas. 

    – Ah, é? Vamos, Weavile! Use o Blizzard! 

    – Wea! 

    Weavile sopra uma onda de vento congelante, que avança pra cima de Krookodile, 

causando-lhe grandes danos. 

    – Droga! 

    A Tempestade de areia invocada por Krookodile ataca, retirando alguns pontos de HP 

de Weavile, que começa a ficar mais fraco... 

    – Krookodile, não se preocupe! A gente vai vencer essa luta! 

 

    ... 

 

    A Batalha estava intensa, mesmo para moradores de outras regiões. Uma garota 

chamada "Rosa", de Unova, desafiou um dos Rocket's ao lado de seu belo Serperior. 
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Aparentemente, ela tem um bom coração e eu acho que se ela nos ajudar, estaremos 

todos muito, muito bem. 

     Segundo Mewtwo, Rosa era uma das que ele controlava. Provavelmente foi "pega" 

quando fazia uma visitinha à cidade de Lumiose... 

     Mas eu confiava nela, embora eu nem a conhecesse direito. Eu acreditava que ela 

poderia vencer... 

    – Vamos, Serperior! A gente não pode perder essa luta! 

    – Ser! Perior! 

    O pokémon tipo planta rastejou pelo chão, indo em direção ao oponente em alta-

velocidade. 

    – Daqui você não passa! – Diz o Rocket, que até então não havia sido apresentado... 

    – Você acha mesmo que vai conseguir me derrotar com esse Serperior de meia-

tigela? Nunca! 

    – Ei! Só quem pode chamar ele assim sou eu! 

    – Gengar? Tá na hora da gente dar uma lição nessa garotinha! 

    – Gen! Gar! 

    – Gengar, use Venoshock! – Gengar começa a brilhar, disparando um líquido verde e 

pegajoso de sua boca, atingindo Serperior com tudo... 

    – Serperior, não! 

    – Ser! 

    Mas o pokémon-serpente continuava firme na batalha... 

    – É isso aí! Agora, Serperior! Temos que vencer essa luta, portanto, use o máximo do 

seu poder tipo planta! 

    – Ser! Perior! 

 

    ... 

 

    Do outro lado, um Rocket, Vincent, para sermos mais exatos, estava observando e 

analisando tudo o que acontecia, de cima de um grande prédio, sem nenhuma batalha... 

Dava pra ver que ele tinha uma carta na manga. Mas o que? Pra que? E Por que? 
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    – Hmm... Isso é muito, muito interessante... Acho que estamos prontos, chefia! 

    "Ótimo! Vai lá e faça o seu melhor" – A voz estranha vinha de um fone de ouvido, 

aparentemente conectado a um telefone, em chamada. 

    – Vincent, desligo. 

 

   ... 

 

    Enquanto isso tudo acontecia, X tentava derrotar Snyder, que estava mais forte do 

que antes. Muito mais forte. 

    – Ah, garoto. Você acha que vai me derrotar só com esse seu Froakie? 

    – Não. Eu não vou usar o Froakie de novo. 

    – Ah, não? E vai ser o que então? Gliscor? Gogoat? Ou quem sabe Mienfoo? 

    – Não vai ser nenhum desses. Eu vou utilizar o meu melhor pokémon nesta luta. 

    – Ótimo. Vivillon e eu estamos esperando... 

    – Viih... 

    – "Mewtwo"! 

    A pokébola voou, revelando o poderoso pokémon, aquele que Snyder perseguia há 

um bom tempo... 

    – Droga! Você... Capturou ele? 

    – É, e eu vou capturar você! – Retrucou Mewtwo. 

    – Vivillon, operação Delta-A! Use Struggle Bug! 

    – Viih... 

    – Não vai conseguir! 

    Mewtwo salta, dando um voo supersônico para desviar do ataque. 

    – É estranho como as pessoas pensam que podem me derrotar... Não entendem o meu 

poder. Não entendem as minhas habilidades... 

    – Ei, Mewtwo! Juntos a gente vai derrotar todo mundo! Não vamos dar mole pra 

ninguém! 

    – Muito menos pra esse panaca com o Vivillon! 
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    – Ei! Do que me chamou? 

    – Tenho certeza de que você me ouviu! 

    – Desgraçado! Silver Wind, Vivillon! 

    – Viih... 

    Vivillon agita suas asas, liberando um vento prateado, que atingia Mewtwo e X com 

tudo, empurrando-os para longe... 

    – Argh! Mewtwo! 

    – Essa foi a gota d'água. 

    A mão de Mewtwo se abre, formando uma esfera negra de energia, que era lançada 

com tudo pra cima de Vivillon, formando uma explosão de sombras... 

    – Esse foi um... Shadow Ball? 

    – Foi. E Tem muito mais de onde veio esse. 

    – Está me desafiando? 

    – Desde o minuto em que pisei nesta batalha. 

    – Vai se arrepender, "clone". 

    – Do que me chamou? 

    – "Tenho certeza de que você me ouviu!" 

    – Ei, X! 

    – O que foi? 

    – Estou sentindo... Algo estranho... 

    As janelas do prédio atrás de Mewtwo explodem, jogando cacos de vidro para todo o 

lado... 

    – Mas o que-- 

    – Preparem-se a Encrenca! 

    Uma voz misteriosa surge do nada, do prédio talvez. 

    – Encrenca em dobro! – completa Snyder. 

    – "Vincent"! Então você trouxe mais um amiguinho para a luta? 

    – Hã? Como assim? 
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    – Veja! 

    Mewtwo aponta o seu dedo para cima do prédio, mostrando um outro "homem-de-

preto", ao lado de seu pokémon... O homem então ameaça: 

    – Snyder? Vamos detonar!! 

 

   A verdadeira guerra estava formada. Enquanto o exército de Mewtwo enfrentava os 

membros comuns da Equipe Rocket, nós, os treinadores "principais" batalhávamos 

contra os comandantes, no caso, "Os Oito". A competição seguia difícil para ambos os 

lados. Estava claro que ninguém queria perder. E também estava claro que tudo aquilo 

era por causa de Mewtwo, a "criação" da Equipe Rocket. Mas será que Mewtwo vale 

mesmo tudo isso? Será que a Equipe Rocket vai conseguir pegar ele de volta? Ele vai 

permanecer no time de X? Terás um oponente de mesmo nível? 

 

 

     Anteriormente, a grande guerra contra a Equipe Rocket tem início. Mewtwo decide 

liberar a todas as pessoas que ele capturou em sua mente para que estes lutem contra a 

Equipe Rocket e também decide fazer uma aliança com X, deixando que o garoto o 

capturasse. Agora, eles enfrentam o poderoso grupo conhecido como "Os oito". De um 

lado, as pessoas boas tentando fazer com que tudo aquilo acabasse e do outro, bandidos 

interessados apenas em capturar Mewtwo e roubar seu poder... No que tudo isso vai 

dar? 

20 – VS MEWTWO II 

 

    Enquanto todos estavam tendo suas lutas particulares, X e Mewtwo travam uma 

longa disputa contra Snyder e Vincent, que vão fazer de tudo para conseguirem capturar 

o pokémon psíquico. 

     – "Vincent"! Então você trouxe mais um amiguinho para a luta? 
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     – Snyder? Vamos detonar!! 

     – Mewtwo? 

     – Eu... Estou sentindo algo estranho... 

     – Como assim? 

     – Eles... Tem algo pra nós! Mas o que? 

     – Desista, Mewtwo! Você já perdeu! – Uma terceira voz surge por trás de Mewtwo. 

Uma terceira pessoa que passou por ele sem que o pokémon pudesse detectar 

psiquicamente. 

     – Hã? 

     – Mewtwo, eu sou o Snyder. Esse aqui é o Vincent. E ele... É o Felicidad. 

     – Felicidad é especialista em tipos psíquicos e pode burlar facilmente qualquer 

sistema telepático com um simples mecanismo de bloqueio. 

 

    – Então, Mewtwo... Você é real! – Felicidad se impressiona ao ver o pokémon de 

perto, afinal, ele é fascinado por tipos psíquicos e Mewtwo era mais um. 

     – Vamos, Felicidad! Mostre pra ele o que você tem escondido! 

     – Mas é claro... Pokébola, vai! 

     Felicidad, o terceiro Rocket, dispara sua pokébola para o alto, revelando um 

poderoso pokémon, tal como Mewtwo, só que mais forte... 

    – M-Mew? 

    – Este não é só Mew, bobo! É um Shiny Mew! Um Mew que geneticamente nasceu 

com a coloração diferente, sendo muito mais raro do que um Mew "comum". 

     – Não pode ser... 

     Mewtwo começa a chorar, relembrando seu passado obscuro. 

     – Idiotas! Olha o que vocês fizeram! Olha só pro Mewtwo! – Fiquei com muita raiva 

naquele momento. Tudo o que eu mais queria era esmagar a cara daqueles três palhaços 

que nos enfrentavam. 

     – X... Vai embora. 

     – O que? 

     – Essa luta... É minha... Só minha... 
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     – De maneira alguma, Mewtwo! Eu sou o seu treinador, e como seu treinador, eu não 

posso te abandonar! Eu vou lutar do seu lado até o fim! 

     – Vai... 

     – Eu não vou deixar que esses caras te massacrem! Não mesmo! É pra isso que 

servem os amigos, certo? 

     – A-amigos? 

     – É o que somos, não é? 

     – Tem razão, X. Você tem razão... 

    Mewtwo de repente torna-se uma esfera de luz brilhante, que  gira em torno de si 

mesma, liberando faíscas púrpuras enquanto o "corpo" se altera. Estava revertendo sua 

transformação. 

    – É, parece que finalmente o Mewtwo acordou! 

    – E não vai ficar acordado por muito tempo, certo rapazes? 

    – É claro que não! 

    – Mas e se eu quiser permanecer acordado? 

 

 

    A esfera sumiu, tornando-se parte do corpo de Mewtwo, que agora estava mais 

parecido com Mew. Muito mais parecido. 

     – E aí? 

     – Eu estou pronto! Quando quiser! 

     – Tudo bem, então! Mewtwo, use Shadow Ball! 

     Mewtwo cria uma grande esfera de energia negra em suas mãos, lançando-a com 

tudo pra cima dos três Rocket's, que agora estavam bem perto um do outro. 

     – Mew, use Protect! 

     Mew salta na frente deles, erguendo uma grande barreira de luz, que os protege do 

ataque de Mewtwo. O Shadow Ball não teve efeito algum. Foi anulado 

instantaneamente. 

     – Não creio! 

     – Mew, use o Psybeam! 
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     Mew começa a brilhar em um tom de rosa-púrpura, emanando uma rajada multi-

colorida que avança pra cima de Mewtwo em questão de segundos... 

    – Evasiva! 

    Mas Mewtwo não consegue se mover tão rapidamente, uma vez que tinha acabado 

que reverter à sua forma natural e é pego pelo ataque psíquico, que o arremessava pra 

longe. 

     – Mew, use o AncientPower! 

     Mew cria uma esfera de energia gigante à sua frente, disparando-a rapidamente 

contra Mewtwo, que ainda nem tinha se levantado. 

     – Argh! 

     O golpe atinge Mewtwo com tudo, formando uma explosão ao seu redor. 

     – Mewtwo, não! 

     – X... Essa batalha é nossa! Temos que vencer! 

     – E nós vamos vencer! 

     – Mas é claro! 

    Mewtwo levanta-se, emanando um brilho azul em torno de seu corpo, como uma 

fonte de energia  inesgotável escapando de seu interior. 

     – Vamos, Mewtwo! Energy Ball! 

     – Mew, AncientPower! – Felicidad faz um movimento rápido. 

     Os dois "mews" criam esferas de energia gigantes e disparam uma contra a outra. As 

duas bolas energéticas colidem no ar, formando uma grande explosão que libera faíscas 

por todo o ar, atingindo ambos os pokémons... 

     – Argh... 

     – Vamos, Mewtwo! Você não pode desistir! 

     – E eu não vou! 

     – Ah, vai sim! Mew, use o Magic Room! 

     Mew começa a dançar ao redor de Mewtwo, fazendo movimentos suaves e delicados 

pelo ar. 

     – Mas o que-- 
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     Mew se afasta de Mewtwo e por onde ele havia circulado, forma-se uma poderosa 

parede telecinética, impedindo que Mewtwo se movimente. 

     – "Two", use Psychic! 

     Os olhos de Mewtwo começam a brilhar em um tom de azul claro formando uma 

pressão telecinética superior à da Magic Room, fazendo com que a parede mágica se 

quebrasse feito vidro. 

     – Precisamos pensar em algo, Mewtwo! 

     – Eu tenho um plano... Basta você me guiar até que Mew fique cansado o suficiente! 

     – Cansado? Acha que não viemos preparados? Mew, use o Psybeam! 

     Mew dispara novamente sua rajada energética multicolorida, acertando Mewtwo 

com tudo... 

     – Não vão conseguir me derrotar nunca desse jeito! 

     – Veremos! – Snyder dá aquela sua risada cínica, com jeito de psicopata, jogando no 

ar uma sensação  estranha, de como se estivéssemos assistindo filme de terror. – 

Vivillon, ajude o Mew! 

    – Viih... 

    – Ah, não mesmo! Aqui só entra convidado! Froakie, é com você! 

    – Froa! 

 

    Arremessei a pokébola, liberando Froakie. Por sorte, ele e Vivillon mantém as 

distância, indo acertar as contas bem longe dali. Um movimento em falso e poderíamos 

afetar Mewtwo... 

    – Por que? Por que vocês tanto me querem? 

    – O seu poder. Com o seu poder poderemos conquistar o mundo! 

    – Ah é? Se algum dia a Equipe Rocket conseguir este feito, quem irá governar vai ser 

o Giovanni! Vocês não passam de meros escravos dele! Se quiserem governar o mundo, 

façam por vocês próprios, não pelos outros! 

    – Calma, Mewtwo! Não queremos que todo mundo agora queira controlar o mundo! 

    – X... Por favor. 

    – Ah, ta... Desculpa se eu interrompi o seu discurso mas isso aqui ainda é uma 

batalha e nós estamos, aparentemente perdendo. 
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    – Mas não vamos! Siga-me! 

    Mewtwo começa a correr, indo para outra parte da cidade. Estava mergulhando para 

o interior. Para o Centro do centro. Mewtwo estava indo para a Grande Torre. 

    – Ei, aonde pensam que vão? 

    – Esperem! 

    Snyder, Vincent e Felicidad vão atrás, nos seguindo pelas ruas estreitas de Lumiose. 

    – Lá está! 

    Mewtwo começa a escalar a torre, agarrando-se nas hastes metálicas que formavam 

desenhos pelo monumento. 

    – Mew, Psychic! 

    O golpe de Mew era disparado com muita força, mas atingia a torre e não a Mewtwo. 

    – Entendi. Ele está usando a torre para se proteger com as hastes! Mas desse jeito... 

Ele não vai acabar destruindo toda a torre com os ataques do Me acertando o ferro? 

    – Calma, X. Isso ainda vai acabar dando certo. E sabe por que? Porque a minha 

cabeça não serve só pra usar chapéu! 

    – Mew, AncientPower! 

    – Shadow Ball! 

    Os golpes colidem, explodindo no ar e assim, formando uma cortina de fumaça negra 

que encobria o corpo de Mewtwo. 

    – Há... 

    – Mew, use o seu Magic Room! 

    Mew começa a voar em passinhos leves, soltando uma fina camada telecinética que 

logo endurecia, formando uma parede de vidro. 

    – Atrás dele! 

    Mew começa a percorrer a torre atrás de Mewtwo, formando uma passarela 

telecinética por onde voava... 

    – Mas aonde foi que esse safadinho se meteu? Vincent, acho que vou precisar da sua 

ajudinha aqui! 

    – Sem problemas, Felicidad! Abra Kadabra! 

    Vincent retira de sua cartola uma pokébola, lançando para cima. 
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    – Pancham, use o Parting Shot e detecte o Mewtwo! 

    Pancham lança sua visão para longe, procurando por Mewtwo, e em questão de 

segundos, seu olhar se cruza com o dele, diminuindo seu Attack e Special Attack de 

uma só vez. 

    – Pan, pan! 

    – Lá está! No topo da torre! 

    Mewtwo já tinha escolado quase toda a torre. Estava bem no topo, quase chegando na 

ponta metálica, que era o ponto mais alto da torre. 

     – Muito obrigado, Pancham. Agora retorne. 

     Pancham volta à pokébola. 

     – Eu tenho uma ideia melhor! Gogoat, Double-Edge! Mienfoo, Drain Punch! 

     – Hã? 

    Gogoat surge com tudo, investindo contra Vincent, que é derrubado bruscamente 

contra o chão... Logo o pokémon se deita em cima do homem, imobilizando-o no chão. 

     – Argh! 

     Mienfoo por outro lado sai dando socos em Snyder. O Drain Punch de Mienfoo é tão 

forte que faz com que Snyder desmaie, tendo sua energia absorvida pelo pokémon tipo 

lutador. 

    – Menos dois... 

    – Mas... O que você fez com eles garoto? 

    – "Felicidad", querido, eu só fiz o que tinha de ser feito! E o próximo vai ser você! 

    – Não mesmo! Mew, ataque este pirralho! Psybeam! 

    Mew se vira, disparando sua rajada multicolorida contra X, que desvia-se dos ataques 

dando "evasivas", pulando para trás toda vez que o raio de energia se aproxima. 

    – Você caiu na minha! 

    – É o que? 

     – Você ouviu! Mewtwo, Psystrike! 

     Mewtwo surge atrás de Mew, acertando-lhe uma esfera de energia cor-de-rosa, que 

explode em rajadas elétricas, percorrendo todo o corpo do pokémon psíquico... 

    – Mew, não! 
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    – Mew, mew! – Pela primeira vez na batalha, Mew pronunciou alguma coisa! Seu 

próprio nome, como qualquer outro pokémon... 

    – Mewtwo, use o Psychic, agora! 

    Mewtwo "trava" o corpo de Mew, fazendo-o ficar suspenso no ar, com uma força 

telecinética esmagante... 

    – Mew! 

    – Vai, Mewtwo! Não podemos perder! 

    – Eu sabia! Eu sabia, Mewtwo! Você não passa de um pokémon mal! Foi por isso 

que não conseguiu ser o clone perfeito! Os humanos não conseguiram lhe dar uma 

alma! 

    – Mas o que--- O que você está dizendo? 

    – Mewtwo, não cai na dele! Ele está te usando pra parar de atacar o Mew! 

    – Você não passa de um clone mal feito sem emoções ou qualquer outro sentimento! 

    – Argh! 

    Mewtwo cai no chão, liberando a pressão sobre Mew, que volta a ter o controle sobre 

seu corpo. 

    – Ha... Hahahahahah! Como você é tolo! Mew, use Psybeam! 

    Mew forma uma grande esfera de luz púrpura, disparando-a na forma de um raio 

energético multicolorido, que atinge Mewtwo com tudo. 

    – Mewtwo! 

    O golpe atinge Mewtwo com tudo, que já está quase sem forças... 

    – Mewtwo, "abra seus olhos"! 

    O DNA de Mewtwo começa a se alterar dentro de suas células, trocando o material 

genético por dentro e trocando a sua forma física por fora... 

    – Yeah! O Mewtwo supersônico está de volta! 

    – Você... Você me usou! 

    – Eu? Não, capaz... Eu só me importo com o que eu vou ganhar! A mim não interessa 

se você é um clone ou não, se tem emoções ou não, se é o Mew ou o Mewtwo! Eu só sei 

que quando eu te levar pro chefe eu vou ganhar uma grana preta e enfim, poderei me 

aposentar para sempre! 

     – Felicidad, você não presta! 



 

 229 

     – Vamos acabar de vez com isso, Mewtwo! Use o Energy Ball! 

     Mewtwo cria em suas mãos uma grande esfera de energia tipo planta e a lança contra 

Mew... 

     – Mew, use o Protect, agora! 

     No último segundo, forma-se uma barreira, um campo de força para sermos mais 

exatos, na frente de Mew, fazendo com que o ataque e todo o esforço de Mewtwo tenha 

sido em vão... 

     – Droga! 

     – Ei, Mewtwo! Vai lá e derrota o Mew! Eu sei que ele é como se fosse "um pai" para 

você, mas você surgiu depois que ele, então é muito mais avançado física e 

psicologicamente. 

     – "Pai?" Tsc. 

     – Ah, você entendeu né? O que eu quis dizer é que não importa se você é um clone 

dele, o que importa é que você é superior e acima de tudo, é capaz de derrotá-lo! 

     – Obrigado, X. Obrigado mesmo. Eu farei de tudo para não perder! 

     – É assim que eu gosto de ouvir! Agora vai lá e detona! 

     – É pra já! 

     A verdadeira guerra está apenas no seu início. Felicidad e Mew são muito poderosos 

e Mewtwo terá que lidar com os dois antes que seja tarde demais para se fazer qualquer 

coisa. Enquanto isso, os outros continuam com suas batalhas, cada um com suas 

dificuldades, cada um com seus oponentes, mas todos com um mesmo objetivo: a 

vitória. 

Todos almejam vencer esta luta. Todos querem vencer a guerra. O Bem quer vencer o 

mal. O Mal quer vencer o bem. E assim, nenhum dos dois lados facilita, deixando a 

disputa cada vez mais difícil e equilibrada. E sabendo que ninguém vai desistir tão fácil, 

temos a certeza de que tudo isso está apenas começando... 

 

 

     – Ei, Mewtwo! Vai lá e derrota o Mew! Eu sei que ele é como se fosse "um pai" para 

você, mas você surgiu depois que ele, então é muito mais avançado física e 

psicologicamente. 

     – "Pai?" Tsc. 
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     – Ah, você entendeu né? O que eu quis dizer é que não importa se você é um clone 

dele, o que importa é que você é superior e acima de tudo, é capaz de derrotá-lo! 

     – Obrigado, X. Obrigado mesmo. Eu farei de tudo para não perder! 

     – É assim que eu gosto de ouvir! Agora vai lá e detona! 

     – É pra já! 

 

 

Anteriormente, X e Mewtwo batalham contra três grandes Rocket's: Snyder, Vincent e 

Felicidad, mas a batalha não têm sido fácil, uma vez que Felicidad capturou um 

poderoso Shiny Mew, que possui uma coloração diferente e um alto nível. Mewtwo 

acaba sendo desmotivado algumas vezes durante a luta, humilhado por palavras 

mutilantes, mas agora ele se levanta e vai com tudo pra cima dos Rocket's. 

     Enquanto isso, outras pessoas dão o máximo de si, tentando conter a onda de 

capangas da Equipe Vilã que explodiu, tomando conta de Lumiose. Foi o que aconteceu 

no XY Adventures. 

21 – VS MEWTWO III 

 

     O silêncio tomou conta do campo. Mewtwo se concentrou e tudo de repente ficou 

estático. De repente notou-se uma grande esfera de energia psíquica, rodeada por fogos 

de artifício e faíscas. Era um golpe de mestre. Psystrike Gigante. Eu tinha certeza de que 

Mew não conseguiria escapar. 

     – Lance! 

     Mewtwo olhou para trás e em uma fração de segundo, deixou que a esfera escapasse 

de suas mãos, fazendo-a ir com extrema velocidade em direção ao pokémon "original". 

     – Mew! 
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     Mew não conseguiu se desviar e o golpe lhe acertara em cheio, criando uma grande 

explosão energética... 

      – Argh! 

      A energia liberada pelo golpe gigante atingiu o chão e atomizou, formando uma 

explosão maior ainda. O impacto arremessou a todos para longe, incluindo o próprio 

Mewtwo... 

      Abri meus olhos. A Torre estava em ruínas. Muita fumaça. Destruição. 

     – Mewtwo! 

     Gritei. Minha perna estava doendo. Acho que eu tinha quebrado ela. Minha testa 

jorrava sangue e o suor se misturava nos ferimentos, aumentando ainda mais a ardência. 

     – Aqui! 

     Snyder gritou, tentando se levantar dos escombros... Gogoat e Mienfoo estavam 

desacordados. Era possível vê-los debaixo de algumas vigas da torre. Do outro lado, 

Vincent estava inconsciente, e sangrava muito. Mas não era possível ver Mewtwo, Mew 

ou mesmo Felicidad. 

     – Mew, mew! 

     Ouviu-se a voz de Felicidad, gritando. Nisso, o pokémon brilhante surge do meio dos 

escombros e vai até seu treinador, que o encontra de braços abertos, apertando-o com 

um forte abraço. 

     – Ei, Mewtwo! 

     Silêncio. 

     – Mewtwo! 

     E ninguém respondia. O pokémon não estava mais ali. Ao menos o seu espírito. 

Mewtwo não sobreviveu à explosão. 

     – Mewtwo! 

     – Ele se... Destruiu? Droga, o chefe vai nos matar por isso! 

     – Dane-se, Snyder! Cadê o Vincent? 

     – Gogoat, Mienfoo... Retornem! 

     Os pokémons voltaram às suas pokébolas, puxados pelo raio laser. E enquanto isso, 

Mewtwo continuava soterrado. Precisávamos de um plano. 

     – Temos que tirar ele daí. 
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     – Eu pensei que você só queria roubar ele! 

     – Tá louco? Se o chefe descobre a gente morre. 

     Firmei uma parceria temporária com Snyder, Tínhamos que tirar Mewtwo dali... 

     – E agora? 

     – Agora vamos cavar. 

     – Algum pokémon? 

     – Não. Nenhum. 

     – Eu também não. Froakie ficou com o Vivillon, e Gliscor foi emprestado. 

     – Então vamos escavar nós mesmos. 

     Começamos o trabalho manual. Se Mewtwo estivesse simplesmente desacordado, 

poderíamos fazê-lo "retornar", e se fosse algo mais sério, ainda era cedo e poderíamos 

reverter a situação. Mas será mesmo que ele estava ali? 

 

 

     – Fletchling, por favor! Não me deixa na mão! Use Quick Attack! 

     – Golem, revide com o seu Rollout! 

      Fletchling avança com uma poderosa investida, mas o golpe não fazia muito efeito 

em Golem, que girava e girava, acertando o passarinho em cheio. 

     – Droga! Fletchling! 

     O pokémon começara a brilhar em um tom de azul, que revestia suas penas. 

     – Hã? 

     "Eu acredito em você!" 

     Uma voz do além atingiu a mente de Anna e de Fletchling. Uma mensagem pára-

normal. Do além. Algo que daria forças para Fletchling sem que ele soubesse. 

      – G-Gengar? Droga... Fletchling um problema de cada vez! Use o Peck no Golem! 

      Fletchling avançou, dando uma poderosa bicada em Golem, que fora lançado longe, 

como uma simples pedrinha. 

     – Uau! Fletchling! O que aconteceu? 

     – Fletch? 
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     – Krookodile! Arrisque mais um Hyper Beam! – O pokémon parecia cansado demais 

para realizar o golpe. 

     – Malamar, vamos detonar com esse detetive! Use o Hypnosis! 

     O pokémon-lula envia um olhar hipnótico pra cima do crocodilo, que cai em um 

sono profundo. A luta já estava acabada para Riley. 

     – Krookodile, não! 

     – Agora, Malamar! Psybeam! 

     – Não! 

     "Mantenha-se acordado." 

     Krookodile começou a brilhar em um tom amarelo, como rajadas de eletricidade e 

então, seus olhos se abriram. Em questão de segundos, o pokémon estava 

completamente revitalizado e com força máxima no ataque. 

     – Mas o que-- 

     – Krookodile, use o Hyper Beam! 

     Krookodile une suas mãos, formando uma esfera de energia vermelha, delineada por 

um brilho branco. A esfera é disparada na forma de uma rajada energética, que atinge 

Malamar com tudo... 

     – Maaah-- @-@! 

     – Malamar, não! 

     – Weavile, Malamar... O que mais você tem pra mim? 

     – Kroo! 

     – "Para nós"! 

 

 

     – Vamos, Sylveon, você não pode desistir! Falta só mais um pouco! 

     – Syl... 

     – Steelix, vamos triturar essa fadinha! Use o Crunch! 
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     – Chespin, prepare-se para a luta! Use o Energy Ball mais uma vez! 

     – Acha que vai nos derrotar com isso criança? Metagross, Meteor Mash! 

      Steelix acerta Sylveon com sua mandíbula de ferro, enquanto Metagross acerta um 

poderoso soco em Chespin, que faz o pokémon tipo planta voar pra longe... 

     – Chespin, não! 

     – Sylveon! 

     "Vocês ainda têm muito o que viver!" 

     Chespin se levanta, brilhando em um tom de verde claro, enquanto Sylveon brilha 

em um tom mais escuro. Seus poderes foram amplificados. Estavam em sua máxima 

potência e fariam de tudo para derrubar seus oponentes metálicos. 

     – Sylveon, Moon Blast! 

     – Chespin, Energy Ball! 

     Os golpes são lançados um contra o outro, formando uma grande explosão 

magnética que faz com que os corpos de Steelix e Metagross grupem um no outro, feito 

ímãs. 

     – Yeah! Acho que acabamos por aqui! 

     – É? Mas... De quem era aquela voz que ouvimos? 

 

 

      – Honedge é muito mais poderoso do que o Gengar... E você... Ah, você é só uma 

garotinha chorona! Nunca vai conseguir nos derrotar! 

      – Ah, é? Serperior, use o Frenzy Plant! 

      Raízes começam a brotar do chão, atingindo Honedge com tudo. No entanto, a 

espada-fantasma corta as raízes ao meio, desintegrando-as... O golpe não nenhum efeito 

significante... 

     – Pronta pra perder? Honedge, use o Swords Dance e em seguida, Slash! 

     – Perder? Nunca te disseram? Eu nasci para ser uma campeã! 

     "E você será! Basta acreditar em si mesma e no seu pokémon!" 

     Serperior começa a brilhar em um tom de rosa escuro, aproximando-se ao tom do 

vermelho, mas ainda rosa. Os ferimentos em seu corpo logo começaram a desaparecer e 

o pokémon levanta-se com tudo, pronto para o Fight. 
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     – Serperior? Certo! Use o SolarBeam! 

     Serperior forma uma esfera de luz solar em sua boca e logo dispara o ataque contra 

Honedge, sem precisar carregar o golpe. 

     – Mas o que-- 

     – Edge-- @-@! 

     A lâmina de Honedge trinca e o pokémon fica impossibilitado de lutar novamente, a 

menos que ele queria se despedaçar... 

      – Mas... O que? Como? 

      – Encare a realidade, "Jules"! A Garotinha aqui te derrotou! Eu só não sei o que 

aconteceu... 

 

 

     – E aí? O que diz do "meu" tipo Normal? 

     – Um lixo, assim como aquele tipo fogo! 

     – É o que? 

     – L-I-X-O! Lixo! 

     – Sua piranha! Agora você vai ver quem é lixo! Helioptile, ataque! 

 

     O pokémon elétrico se levanta, criando uma chuva de pedras que vai pra cima de 

Noctowl, atingindo-o com tudo. 

     – I-isso foi um... Rock Slide? 

     – Antes de você ficar se gabando dos seus tipos normais, querida, dá uma olhadinha 

no tipo voador do Noctowl, tá? 

     – Querida? Ah, mas agora você vai ver! Noctowl, Extrasensory! 

     Noctowl salta, disparando uma onda psíquica multicolorida pra cima de Helioptile, 

que começa a delirar... 

     – "L", não! 

     – Agora, sua vadiazinha, esse vai ser o seu fim! Noctowl, use Air Slash! 

     – Gruuh! 
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     Noctowl forma uma esfera de ar cortante em suas mãos, disparando-a pra cima de 

Helioptile com muita fúria e velocidade... 

     – Merd-- 

     "Faça do seu modo e irá superar qualquer um que aparecer..." 

     A voz surge e Helioptile começa a brilhar em um tom de prata, desviando-se 

rapidamente do ataque de Noctowl, que atinge o chão, não obtendo efeito algum. 

     – É, eu tenho sido meio rude ultimamente. Ainda mais depois que você "liberou" o 

seu eu interior, Blanche, mas essa luta termina aqui e agora! 

     – Do que me chamou? 

     – Blanche. Esse é o seu nome, certo? Ou você prefere ser chamada de "Sttyx"? Ah, 

não... Que tal perdedora? "Heli"? É com você. 

     – Heli! Optile! 

     Helioptile energiza sua cauda, transformando-a em ferro puro e acertando-a na cara 

de Noctowl, que é jogado contra o chão... 

     – @-@! 

     – Noctowl, não! 

     – E lembre-se: Da próxima vez que quiser "se passar por outra pessoa", vê se se 

lembra de ir no médico, tá? 

 

 

     A situação era a mesma. Mewtwo estava desaparecido. E nós não podíamos fazer 

nada para ajudar a encontrá-lo. Cavávamos e cavávamos, mas nada. Era muito 

escombro. Muita coisa destruída. Árvores, postes, a torre em si, que foi "cortada ao 

meio", placas de trânsito e algumas janelas que se desprenderam de casas. Os 

paralelepípedos haviam se desprendido do chão e era muita coisa. Muita mesmo. 

Destruição total... 

     Vincent não acordava e Felicidad estava desesperado, gritando por socorro. Alguns 

capangas mais comuns da equipe ali próximos tentavam nos ajudar, mas estava muito 

difícil. Era muito peso para humanos levantarem. 

     – Que droga... Mewtwo, por favor, não faz isso comigo! 

     Comecei a chorar desesperadamente. Aquela poderia ser uma das maiores tragédias 

da história. 
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     – Ei, X! 

     – O que foi? 

     – Você não é o treinador do Mewtwo? 

     – Sou. 

     – Então olha na pokédex. Se ele ainda estiver nela, é porque ele está vivo. Se seus 

dados estiverem apagados, é porque ele morreu. 

     – T-tem razão. Vou ver. 

     Tentei ligar a pokédex, mas ela não ligava. Estava sem bateria. Droga. Justo quando 

eu mais precisava. 

     – E agora? 

     – Tem que haver outra maneira de tirarmos ele daqui. 

     – Froa! 

     – Viih... 

     – Hã? 

     – Froakie, Vivillon! Vocês voltaram! 

     Os dois pokémons chegam com tudo. Froakie vem nos ajudar tentando empurrar 

alguns escombros com seus jatos de água pressurizados. Vivillon lança seu Struggle 

Bug como rajada energética, "explodindo" algumas coisas que estavam atrapalhando 

nossa vida. 

     – Vincent! Acorda, Vincent! 

     – Calma, ele vai ficar bem! 

     – Ei, quem é você? 

     – Eu fiz técnico em enfermagem e tenho certeza de que ele vai ficar bem. 

     – Ei, Anna? 

     – Eu mesma, ao vivo e à cores! 

     Minha nova rival e amiga, Anna, surge da rua de trás e logo vai ajudar Vincent e 

Felicidad. 

     – Alguém precisa de ajuda? 

     – Matthew! Zack! 
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     Mais dois amigos surgem. Eles logo se unem à Snyder e tentam remover os 

escombros de cima de Mewtwo, que ainda não podia ser visto... 

     – Ah, meu Arceus! A torre! 

     – E você, quem é? 

     – O meu nome é... Rosa, sou de Unova! 

     A garotinha parece ser experiente, mas ela também estava no clube de Mewtwo e ela 

também tinha que ajudar a salvá-lo. Correu e foi remover o que restou da torre, embora 

fosse difícil levantar tanto peso. 

     – E eu você já me conhece, né? 

     – Y? 

     Virei-me para trás e vi minha namorada, toda arranhada, suja, e com Helioptile em 

seus braços. 

     – O que aconteceu? 

     – A Equipe Rocket caiu, Snyder! Ninguém mais está apto para lutar! Foram 

derrotados, humilhados! E você vai ser o próximo! 

     – Viih... 

     Vivillon se opõe. Ele não quer mais lutar, só quer ajudar a achar Mewtwo. 

     – Y... Obrigado. Obrigado por ter vindo. Eu já não sei mais o que fazer. O Mewtwo 

explodiu tudo com o Psystrike e daí ele ficou soterrado. Não achamos mais ele e... Bom, 

agora tá todo mundo machucado e eu... Eu preciso achar ele... 

     As lágrimas escorrem pelo meu rosto, ardendo sobre os ferimentos. 

     – Calma. Escuta, X. Eu tô aqui. Não vou deixar que nada de ruim aconteça. 

     – Krookodile, Hyper Beam! 

     Riley chega gritando e disparando um poderoso Hyper Beam, que empurra pra longe 

uma árvore, que prendia Mewtwo... 

     – Ei! Eu acho que... Acho que tô vendo ele... 

     Corri e subi nos escombros. Olhei para baixo e pude ver a mão de Mewtwo. 

     – Ele está aqui! Froakie? 

     – Froa! 

     – Ei, Y! Ainda tá com o Gliscor? 
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     – Mas é claro! Aqui está ele. Vai! 

     Gliscor sai de sua pokébola todo sujo de lama, machucado, mas ainda assim estava 

de pé. 

     – Glis-- Gliscor! Use o X-Scissor e destrua essas pedras! 

     O pokémon cruzava seus braços, formando uma lâmina com o formato de "Xis", que 

atingia as pedras, fazendo-as explodir e virar migalha... 

     – Tá quase lá! Froakie, use Water Gun! 

     – Froa! 

     Froakie dispara uma rajada de água sobre as pedras, empurrando-as e assim, 

desprendendo a maior parte dos escombros que ainda estavam por cima de Mewtwo. 

     – Mewtwo! 

     Abracei o pokémon, que estava pálido, e provavelmente sem vida. Tentei escutar seu 

coração, aos prantos, mas não conseguia escutar nada. 

     – Mew, ajude! 

     Mew começa a disparar suas rajadas multicoloridas, que liberam completamente o 

corpo de Mewtwo. Agora o pokémon estava completamente livre. 

     – Ah, meu Arceus! Não! Mewtwo! 

     – X... 

     – Mewtwooo! 

    Meus gritos eram tão altos que podiam ser ouvidos do outro lado do mundo. 

Abraçava Mewtwo, tentando fazê-lo voltar a respirar. Tentando fazer seu coração bater 

novamente, mas não podia. Mesmo que o pokémon estivesse a tão pouco tempo no meu 

time, ele era puro e não merecia morrer. Sua genialidade e ambições tornavam-no um 

pokémon único. Mas acima disso, um humano, com sentimentos e vontades próprios, 

não dominados por outra pessoa ou por uma pokébola e sim, por ele mesmo. Mewtwo 

era especial e vai continuar pra sempre sendo especial... 

     – Mewtwo... Eu vou sentir muito a sua falta... 

 

 

     – Não! Isso não pode estar acontecendo! Mewtwo!! 
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     O silêncio tomou conta do lugar. De repente, percebi que meus gritos desesperados 

ecoavam pelas ruas desertas. Foi como perder um membro da família. Foi como perder 

um irmão. Eu não conhecia Mewtwo até pouco tempo, mas eu simplesmente me 

encantei pelo fato de ele querer liderar uma rebelião contra a Equipe Rocket, sozinho. 

Ele quis que eu capturasse ele. Ele confiou em mim. E depois... Ah, depois ele fez isso. 

Eu só não entendo.... Como? Como ele foi desistir de lutar tão fácil? 

22 – VS MEWTWO IV 

 

     – Mewtwo! Por favor, acorda! Acorda! 

     – X... Não há mais nada que possa ser feito... 

     – Ei, Snyder! O Vincent tá acordando! – Vincent grita, e Snyder vai até ele, enquanto 

todos ficam apreensivos, assistindo eu ali, morrendo por dentro. 

     – Nós... Conseguimos? 

     – Vincent, o Mewtwo... Ele... Morreu! 

     – O que? 

     – Não há mais guerra! Não há mais o que perseguir! Mewtwo está sem vida! Não 

nos é mais útil! 

     – O Chefe vai nos matar... 

     – Não se a gente sumir do mapa! 

     – O que? 

     – Abandonar o Uniforme! Vamos, a gente consegue! Vamos largar de vez a Equipe 

Rocket e então a gente pode restaurar as nossas vidas! 

     – Felicidad, isso é traição! Como é que você vai abandonar o uniforme? Nunca! 

     – Felicidad está certo, Snyder... É o certo a se fazer! 
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     – Eu nunca vou desistir de batalhar! O Mewtwo só de foi por causa desse pirralho, e 

é ele quem vai pagar! 

     – O que? – Me surpreendi. Eu não tinha culpa de nada. Na verdade, eu era o que 

mais sofria ali. Eu não tinha culpa alguma, mas Snyder estava determinado. 

     – Grunts, é hora de vocês servirem para alguma coisa! Venham já para a torre! – 

Snyder resmungou em uma espécie de rádio comunicador... 

     Não demorou mais que um minuto e formou-se uma camada de Rocket's ao nosso 

redor., Estávamos cercados. Não havia por onde escaparmos! Snyder armou uma 

emboscada pra nós e caímos facinho. Só que havia um problema. A gente não tava 

pronto para um luta desse nível. 

     Olhei para o lado e vi Y batalhando. E Riley. E Rosa. E Zack. E Felicidad, que agora 

deixou de ser um Rocket. E Vincent. E todos os outros. Éramos poucos comparados ao 

exército de Grunts, que estavam tão perto e tão preparados. Não conseguimos perceber 

a sua presença, mas eles estavam ali desde o começo, esperando pelo momento em que 

Snyder desse a ordem. 

     – Droga. Snyder, você não presta! De onde surgiram tantos Rocket's? 

     – A Equipe Rocket é a maior organização criminosa que o mundo já viu! Ela existe 

desde muito antes de você nascer e a cada dia que se passa, ela cresce mais e mais. Seus 

soldados super treinados são como ninjas! Eles estão sempre prontos e sempre por 

perto. Disso você pode ter certeza, se pirralho ignorante! 

     – Ignorante é você! Como pode trair os seus amigos? Eles não querem que você 

continue na equipe e você continua, fazendo tudo isso! 

     – Em primeiro lugar, eles que me traíram! Eu estou na Equipe Rocket desde que me 

conheço por gente! Eles foram que saíram! E em segundo-- 

     – Eles saíram porque tinham razão! Mewtwo morreu! E você, parece uma criancinha 

tentando se aparecer, armando tudo só pra chamar a atenção, quando na verdade você 

sabe que está errado! 

     – Criancinha? Há, agora você vai ver! Vai pagar por tudo, seu pirralho idiota! 

     – Snyder, o que é isso? – Felicidad fica indignado – De onde saiu tanta raiva? Para 

com isso! 

     – Volcarona, chegou a hora de batalhar! – Snyder nem liga para o que Felicidad diz. 

Por um instante o homem-de-preto esquece totalmente que a 5 minutos atrás aquele 

rapaz de cabelos azuis era seu amigo. – Detona com esse moleque! 

     – Snyder, pára com isso! Já acabou! 

     – Não acabou não, seu pirralho! Você pagar por tudo o que me fez! 
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     – Mas eu não fiz nada! 

     – Ah, fez, sim! Volcarona, use Struggle Bug! 

     Volcarona começa a brilhar em um tom de verde, disparando uma rajada energética 

pra cima de mim, que não tinha como me defender. Por sorte eu tenho mais amigos do 

que inimigos... 

     – Gardevoir, use o Psychic! 

     – Hariyama, Arm Trust! 

     Matthew e Zack agem rapidamente, liberando os pokémons de suas pokébolas e logo 

colocando-os para batalhar. 

      Gardevoir "congela" o Struggle Bug, impedindo que a rajada energética me atinja, 

ao formar um escudo telecinético ao meu redor. Enquanto isso, Hariyama parte para a 

briga, acertando Volcarona com um de seus poderosos golpes tipo lutador. 

     Volcarona é pego de surpresa, sendo empurrado para longe, mas logo o tipo inseto 

retoma o voo, antes que ele batesse em alguma parede, e volta para a luta. 

      – Matthew, Zack! Muito obrigado, mas deixem comigo, essa luta é minha! 

      – Mas X... 

      – Não! Eu não quero que ninguém interfira! Somente eu vou lutar! Eu vou vingar a 

morte de Mewtwo e provar a minha inocência! Afastem-se todos. 

      Todos começa a se afastar. Confiaram em mim. Sabiam que eu estava certo e que eu 

podia vencer o Snyder se eu me esforçasse. 

      – Inocência? Acho que você quer dizer... "Culpa"! 

     – Snyder, pára com isso! Eu não tenho culpa de nada! Mewtwo agiu da forma como 

quis! Ele era independente! Ele fazia o que ele queria da vida dele! 

     – Parar? Quem disse que eu vou parar? Tem muita gente aqui, mas nenhuma delas 

realmente se importa com você, só esses dois namoradinhos aí! No fundo eles sabem 

que a culpa foi sua! Foi você o responsável pela morte de Mewtwo! E não tente fingir! 

Você sabe que foi! 

     – Mas eu não... Eu não fui nada! Eu juro! 

     – Vai jurar quando Volcarona te der uma lição! Use Wild Charge! 

     O corpo de Volcarona começa a faiscar e o inseto avança com tudo. 

     – Droga! 

     – Froa! Kie! Froa... 
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     – Viih... 

     Froakie e Vivillon se atiram na frente do ataque dividindo o dano do golpe sobre 

seus corpos, que eram eletrocutados violentamente... 

     – Ah, Vivillon! O Meu próprio pokémon contra mim! Sabe de uma coisa? Eu menti 

quando disse que você era o meu melhor e mais poderoso pokémon! Você não passa de 

um bebê chorão! 

     – Viih? 

     – Eu tenho guardado Volcarona há mais de um ano! Esse sim é "fogo"! Volcarona 

não tem medo da luta! Ele não é uma "borboletinha-feliz"! É uma mariposa que tá 

sempre pronta para encarar um fight! 

     – Vivillon! 

     Preocupei-me com o pokémon. Snyder acabara de jogá-lo fora. De descartá-lo como 

um copinho plástico. Eu sabia que Vivillon tinha um coração bom. Ele não merecia 

aquilo. Então eu o defendi. 

    – Vivillon, não se preocupe! Você tem um novo treinador agora! 

    – Viih? 

    – Quer se juntar ao time? 

    O pokémon sorriu e aceitou, balançando positivamente com a cabeça. 

    – Então vai lá e use o seu String Shot! 

    Vivillon cuspe um jato de seda sobre Volcarona, que fica preso... 

    – Há! Volcarona, use o Heat Wave! 

    O corpo de Volcarona começa a vibrar, liberando uma onda de calor que queima a 

seda de Vivillon, libertando o inseto de fogo. 

     – Froakie... Eu quero que vá ajudar a Y. Deixa isso comigo e com o Vivillon, ok? 

     – Froa! 

     O pokémon concorda e sai saltando pra fora da luta, indo ajudar meus amigos. 

 

     Enquanto isso... 

     – Droga... Isso daqui tá cada vez mais lotado! 

     E os soldados começam a surgir, e surgir, e surgir. Um atrás do outro... 
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     Pokémons da região de Kanto tomaram conta do ar e da terra. Estávamos isolados. 

Não podíamos sair dali. Estávamos em um número consideravelmente pequeno. O 

Exército de Mewtwo havia desparecido. Estávamos perdidos e eu não sabia o que 

fazer... 

     – Helioptile, use o Parabolic Charge e em seguida o Rock Slide! 

     – Heli! 

    O pokémon eletrocutou alguns adversários mais próximos e em seguida jogou pedras 

enormes e pesadas sobre os pokémons mais distantes, eliminando um pouco de toda a 

ameaça. 

     – É pior do que uma horda de pokémons selvagens! É uma horda de pokémons 

maus. 

     – Heli, heli! 

     – Certo, Y. Não se preocupe! Tudo o que tem que fazer é lutar... – Tentei me 

acalmar. Estava nervosa. Tinha medo de aparecer mais pessoas malucas como a 

Blanche. – Vai, use o Iron Tail! 

     Helioptile atinge um soldado que estava sem pokémons, fazendo-o desmaiar. 

     – Ai, senhor... Quando é que isso vai acabar? 

     – Froa! 

     – Froakie? O que tá fazendo aqui? 

     – Froa! Kie-Froa! 

     – Quer me ajudar? Beleza! Então usa o Bubble! 

     Froakie salta, disparando uma rajada de bolhas contra os capangas, que tinham seus 

uniformes detonados pelo poder explosivo do golpe... 

     – É isso aí! 

 

     ... 

 

    – Snyder, deixa de bobagem! Mewtwo não morreu por minha culpa! Foi ele quem 

usou o Psystrike gigante e... Não deu certo! 

     – Volcarona, elimine esse pirralho! 
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     – Skreeeeh! – O pokémon solta um rugido tenebroso, disparando uma onda de fúria 

que se acumulava na forma de energia, emitida pelas antenas do inseto incandescente. 

      As ondas de energia eram grandes e rápidas, atingindo a mim e a Vivillon em 

questão de segundos. Algumas das ondas atingiam o chão, formando pequenas 

explosões que levantavam areia, na forma de uma cortina de fumaça, além de afetar a 

nossa audição, que era atingida pelos gritos do pokémon. 

      – Argh! Meus ouvidos... Isso é... um Bug Buzz? 

      – Um dos melhores, eu diria. 

      – Ah, é? Pois isso só causa ½ de dano no Vivillon! Acho que você está 

subestimando a nossa força! 

      – Eu sei tudo sobre Vivillon! Ele era meu pokémon há dez minutos atrás. E continua 

sendo, eu não liberei ele. Eu sei os seus movimentos, os seus pontos fracos e fortes. Sei 

tudo sobre ele. Não tem como me vencer! 

     – Viih! 

     – Tem sim! lembra do que você me disse há algum tempo? Que você respirava o pó 

das asas de Vivillon para ficar imune àquela fumaça nociva? Pois bem, agora você não 

pode respirar pó nenhum! 

     Felicidad surge atrás de mim, lançando um dispositivo no chão que cria uma cortina 

de fumaça ao redor de Snyder. 

      – Droga. Volcarona, não respira! 

      Volcarona sofre alguns danos, mas para de respirar e os danos vão embora. 

      – Use Heat Wave!! 

      Volcarona agita as asas, mandando uma onda de ar quente que dissipa a fumaça, 

eliminando a ameaça na hora. 

      – O que? 

      – Isso não funciona comigo! Volcarona, use Struggle Bug! 

      – Vivillon, revide! Use Struggle Bug você também! 

      Os dois pokémons atacam com rajadas energéticas poderosíssimas. As rajadas se 

encontram no ar, explodindo em ondas de energia que formavam pulsos de ar, 

desestabilizando o voo de ambos os pokés. 

      – Viih! 

      – Skreeeh! 
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      Ambos os pokémons retomam a sua posição, estabilizando-se no ar. 

      – Vivillon, use Silver Wind! 

      Vivillon agita as asas, formando uma rajada de vento brilhosa, que vai pra cima de 

Volcarona. 

      – Rebata com o Heat Wave! 

      Vivillon cria um tufão de ar quente, que é jogado contra o Silver Wind. Os golpes 

colidem formando uma explosão de brilho que se espalha pelo campo... 

      – Sabe de uma coisa? Você não merece me ter como treinador mesmo! Eu sou muita 

areia pro seu caminhão, Vivillon! – Snyder tira de seu bolso a pokébola de Vivillon e a 

joga no chão, pisando em cima do objeto, que quebra, liberando o pokémon... 

     – Viih! 

     – Beleza, Vivillon! Agora você não tem mais nada que o conecte com ele! Vamos 

vencer essa luta! 

     – Pode apostar que não! 

     – Skreeeh! 

     Vivillon começa a brilhar. Uma estranha luz vermelha-cintilante toma conta de seu 

corpo, iluminando e dando forças ao pokémon, que já estava cansado... 

     – Mas o que-- 

     "Você nasceu pra ser um guerreiro. Não vai ser agora que vai desistir de tudo, né?" 

     Uma voz estranha, masculina, surge em minha cabeça. Pareço estar ouvindo coisas, 

mas não. Era como uma mensagem telepática. Algo que me tocou e com certeza tocou 

em Vivillon, que também parecia confuso... 

     – "Guerreiro"! Huh... Vamos ver se é verdade! Vivillon, use sua última arma! 

Attract! 

     Vivillon pisca seu olho direito e começa a disparar coraçõezinhos cor-de-rosa pra 

cima de Volcarona, que se apaixona pelo pokémon na hora. 

     – Mas... Como? Ele não tinha esse movimento antes! Era o Protect! 

     – "Era". Falou e disse. Lembra quando o Felicidad jogou a cortina de fumaça em 

você? Pois bem, eu lancei um disco de TM no Vivillon e ele aprendeu um novo 

movimento. Foi tudo muito rápido e eu tinha tudo isso na manga! Não percebeu, 

"criancinha"? 

     – Droga! Volcarona, use Wild Charge! 
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     Mas o pokémon não ataca. Está caindo de amor por Vivillon. 

     – Fu-- 

     – Ah, é. "Fedeu" pro seu lado! Vivillon, termine com o Struggle Bug! 

     Vivillon agita as asas, mandando uma rajada energética verde pra cima de 

Volcarona, que é atingida em cheio. A colisão do golpe com o calor de Volcarona forma 

uma explosão que cerca o pokémon de fogo, levando-o ao nocaute... 

    – @-@! 

    – Não! Volcarona! 

    – Agora você se ferrou! Vivillon? Silver Wind! 

    Vivillon agita as asas novamente, formando um furacão de pó prateado, que levanta 

Snyder pra cima, empurrando-o unicamente com a força dos ventos... 

     – Confessa, Snyder. Eu não tenho culpa em nada! 

     – Argh! Me tira daqui! 

     Snyder começa a chorar. Mas parece ser de raiva. 

     – Vai, diz. 

     Snyder não fala nada e Vivillon para de mandar as ondas de vento, fazendo o Rocket 

despencar com tudo, rumo ao chão... 

     – Eu não sou como você. 

     Vivillon apara seu ex-treinador antes que ele atinja o chão, livrando-o da triste dor de 

ter os ossos quebrados. 

     – Se rendeu? 

     – Pirralho de mer-- 

     – Vivillon, é hora de um pouco de fumaça. 

     O dispositivo de fumaça ainda estava no chão e ainda funcionava. Eu só precisava 

reativá-lo, então peguei e reiniciei, liberando toda a fumaça em Snyder, que desmaiou... 

     – Menos um. Quem mais? 

     Olhei ao meu redor e vi as pessoas do exército de Mewtwo voltando para a luta. 

     As pessoas e seus pokémons estavam dando conta do recado. Os capangas não 

conseguiam controlar tantas rajadas de fogo, ou esferas de energia. Estavam fracos sem 

seu líder por ali. Snyder havia perdido o reinado, logo, a corte desmoronou. 
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     – Nós finalmente conseguimos! A Guerra chegou ao fim! 

     – Ei, X! Obrigado por ter emprestado o Froakie! Acho que agora já acabamos! 

     – Quê isso, Y! Ainda tem uma coisa que eu quero fazer nesse cenário! 

     – O que? 

     – Isso. 

     Lancei minha Poké Ball para cima. Ela rodopiava e rodopiava, até que batei em 

Vivillon, que entrou facilmente pra dentro dela, sugado por um raio de luz vermelho. 

     Um, dois, três e a captura é concluída. Vivillon havia concordado numa boa em vir 

comigo e esse era o meu presente por ter liberado ele das mãos sangrentas de Snyder. 

     – Yeah! Eu capturei mais um pokémon! 

     – É, mas perdeu um... 

     – Mewtwo... Eu tinha até me esquecido dele! Tava tão preocupado com essa revolta 

do Snyder que esqueci completamente. 

     – O que vamos fazer com o corpo? 

     – Precisamos enterrar! 

     – Não precisam não! 

     De repente, meio que uma miragem surge na nossa frente. Parecia ser Mewtwo ou o 

espírito dele. Algo parecido. Aquela pequena manifestação sobre-natural correu e 

adentrou em um beco escuro e sombrio. 

     – Vem aqui! 

     – Y, me espera! 

     – Froakie! 

     – Heli! 

     Entrei no beco e a luz continuava adentrando, até a parte em que a viela acabava. 

     – Mewtwo! É você? 

     – "Me desculpem por fingir. Me desculpem. Mesmo. Era a única maneira de fazer os 

Rocket's largarem a equipe e deixarem de perseguir." 

     Me arrepiei todo. A voz e m nossas mentes era alta e clara. Masculina e agora 

reconhecível. Era Mewtwo. Ele estava vivo. A melhor coisa que podia ter me 

acontecido nesse tempo todo. 
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     – "Levem o meu corpo para um depósito, para que o meu espírito possa retornar para 

ele sem que ninguém veja." 

     – É pra já! 

     Corremos e fomos para torre, onde pegamos o corpo de Mewtwo e o levamos para a 

garagem, onde tudo aquilo tinha começado. 

     – Rápido, rápido, rápido! 

     – Froa! Kie! 

     – Deitamos o pokémon no chão e o espírito, que podia ser comparado a uma brisa, 

fundiu-se com o corpo, fazendo o pokémon despertar de um longo sono... 

     – Há, Mewtwo! Que bom que você está bem! – Abracei o pokémon, que ficou todo 

vermelho. 

     – Ah, X... Me desculpe por tudo. Eu queria estar lá para lutar, mas foi com a minha 

ausência que tudo se reconstituiu! Foi com a minha ausência que o império de Snyder 

foi derrubado, e tudo por sua causa. Muito obrigado por tudo, amigão! 

     – Não me peça desculpas! Era o meu dever! 

     – E será o seu dever para sempre. Agarre essa oportunidade. 

     Mewtwo começa a desaparecer, e sua pokébola, em meu bolso, explode. não era 

mais meu pokémon. Estava livre para fazer o que quisesse e eu apoiava sua decisão. 

     – X... 

     – R-Riley? C-cadê a Y? 

     – Ela que me chamou aqui e preferiu nos deixar a sós. Eu ouvi o que eu Mewtwo te 

disse! Você derrotou o Snyder e protegeu o pokémon, escondendo-o da equipe... 

Lembra que quando a gente se conheceu você ficou com aquele Mienfoo ladrão? Pois é. 

Chegou a hora de usar ele contra mim. 

     – Tá falando sério? 

     – Sim. Sabe o que isso significa? 

     – Que se eu vencer eu posso ser promovido de Detetive-Júnior para Sênior! Nossa, 

eu... Não acredito! Isso está mesmo acontecendo? 

     – Pode crer que sim! 

     – Mas só tem um problema... Eu... Vou ter que deixar a Y? 

     Aquela noite foi um inferno. Eu não sabia o que fazer: Se eu corria atrás dos meus 

sonhos ou do meu amor. Eu precisava de uma resposta e precisava de um tempo para 
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pensar nisso. Aquele podia ser o fim ou mesmo o começo de um grande romance. E 

tudo dependia de mim. A guerra havia acabado. Os capangas todos se renderam e eu 

aqui, numa situação pior do que o cenário anterior. E agora? 

 

 

Naquela manhã acordei com dor de cabeça. Parecia ressaca, mas não era. Meu corpo 

estava cansado. depois de tantas lutas pela causa. E para piorar eu ainda tinha uma 

dúvida enorme dentro de meu peito: será que eu deveria seguir os meus sonhos ou 

continuar com o meu amor? Uma coisa era certa: eu precisava aliviar a tensão, 

espairecer a cabeça. Então, resolvi ir tomar um café bem gostoso na cafeteria na entrada 

do Centro Pokémon, que ficava aberta 24 horas por dia, ainda que fosse umas nove da 

manhã... 

23 – VS INKAY 

 

     Sentei-me e pedi um "croc monsieur" no capricho. Fiquei assistindo ao jornal 

matinal, que ainda passava na TV, dentro do Centro Pokémon. Minha visão era ampla. 

Podia ver e escutar tudo com perfeição, afinal, minha mesa era na frente da porta do 

Centro. Não havia outro assunto. Tudo me lembrava a maldita guerra. 

Notei quando a moça do noticiário disse: 

     "Os membros da quadrilha conhecida como 'Os oito' foram presos em flagrante. 

Nenhum deles encontra-se foragido. Quanto aos demais membros da equipe, todos 

foram punidos e agora cumprem com serviço comunitário." 

     – Eles mereciam ir todos para a prisão! Vê se pode... 

     "Depois da grande rebelião que chocou o mundo inteiro, agora o congresso da região 

de Parisia elege um novo nome para a região. Segundo eles, isso foi como uma 

revolução e que agora o sistema da região será uma espécie de 'república', organizada e 

sem conflitos." 
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      – Um novo nome? 

      "Extra! Extra! Acabou de vazar o novo nome da república. Parisia agora se chamará 

'República Federativa de Kalos.'" 

      De repente uma voz feminina surge atrás de mim, puxando uma cadeira para se 

sentar: 

      – Kalos? Hmm... Interessante! quer dizer que mudaram o nome da região só por 

causa da rebelião! Bom, com licença senhor... "X", eu sou Alexa da revista "Patas" e 

gostaria de fazer uma entrevista com você! 

     Era uma moça estilosa. Cabelo arrumado, roupa mais ajeitada. Ela utilizava uma 

espécie de "Cinto de Utilidades", onde carregava qualquer coisa útil para fazer uma 

entrevista, como cadernos, câmeras, gravadores, e um notebook. Suas botas eram 

adaptadas para qualquer tipo de ambiente, não contendo um salto muito alto. Logo notei 

que era algo mesmo importante. Uma repórter profissional. Mas ela queria uma 

entrevista. Será que eu... Virei um "Astro"? 

      – E-entrevista? 

      – Sim, afinal você foi quem liderou a guerra e quem derrubou o exército dos 

Rocket's! 

      – Mas-- Tudo bem, eu aceito! 

      – Muito bem, todas as perguntas foram feitas por leitores da revista através do 

"Spacebook"! Vamos à primeira... "Como você se sentiu ao liderar a rebelião?" 

      – Bom, pra começar, eu perdi todos os meus medos. Foi como se uma coragem 

infinita tivesse entrado no meu coração. Eu fiz o que tinha de ser feito. O Certo. 

      A moça anotou tudo em um bloquinho, escrevendo rapidamente o que eu ia dizendo. 

     – Muito bem, a próxima... "Você tem planos para se tornar um detetive 

profissional?" 

     – Eu... Não posso responder à essa questão! 

     – O que acha de pular para a terceira? 

     – Certo. 

     – Lá vai: "Você participa da investigação por trás da Equipe Rocket há quanto 

tempo?" 

     – Caramba. Será que não entendem? Eu não quero falar sobre "detetive" ou 

"investigação"! Eu preciso de um tempo pra tudo "processar" na minha cabeça! Agora 

se me der licença. 
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     Levantei-me e dei as costas para a moça. Realmente, as pessoas não entendiam. Eu 

não havia divulgado pro mundo inteiro sobre minha batalha com Riley e a promessa de 

Detetive-Sênior. Estava confuso. Não sabia que decisão tomar, e pra onde eu ia, tudo 

me fazia lembrar da maldita questão. 

     – Ei, mocinho! Sua mãe não te ensinou que é feio deixar uma mulher falando 

sozinha? 

     – Não, e se ensinou, eu não dei ouvidos! 

     – Que revolta toda é essa? São só perguntas! 

     – Só perguntas? Eu-- Aff, talvez você tenha razão. Vou responder à todas. De volta à 

nº2! 

     Ficamos conversando ali por aproximadamente meia-hora, depois fomos comer croc 

monsieur com bastante molho. Respondi à 12 perguntas, todas elas eram sobre a guerra 

e sobre mim. Parece que eu realmente virei uma pessoa importante. Eu era só um 

treinador determinado a investigar tudo o que aparecia pela frente, mas agora, eu era 

uma celebridade. E estava realmente começando a gostar de tudo isso. 

     – Mas e aí? E essa sua namorada? Quem é ela? 

     – O nome dela é... "Y". Ei! Já que você falou... Eu só conheço ela por Y, não sei o 

verdadeiro nome dela até hoje! E... Eu nem tinha me dado por conta disso! 

     – Nossa, que namorado, hein? 

     – É que a gente não tem muito tempo pra conversar! Com as investigações tudo era 

muito complicado. Levantávamos cedo e íamos dormir tarde... Era muita coisa pra 

fazer. Riley nos fazia criar relatórios de tudo, anotar pistas ou suspeitos, coletar objetos, 

destroços... Nossa, muita coisa. 

     – Entendo. Mas que tal... Relaxar um pouco? Vamos batalhar? 

     – B-batalhar? 

     – É claro! Eu tenho aqui um pokémon que provavelmente irá "drenar" todas as suas 

tentativas de derrotá-lo. Vai, Inkay! 

      – In! Kay! 

     – Que amor! Deixa eu ver... 

     Peguei a pokédex para escanear o pokémon, que era tão fofinho! 

     Pokédex: Inkay, o pokémon reverso. As antenas que Inkay tem por cima dos olhos 

são utilizadas para se comunicar com pokémons do mesmo gênero. Sua habilidade, 
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Contrary, faz com que qualquer movimento que diminuiria suas estatísticas, aumente-

as. 

     – Nossa, quanta informação! Mas vejo que será um pouco difícil de derrotá-lo! 

     – Um pouco? Há! Você nunca vai derrubar Inkay! 

     – Veremos. Mienfoo é com você! Vai! 

     Mienfoo sai de sua pokébola furioso. Como sempre. Estava com raiva de ter ficado 

muito tempo sem batalhar, mas agora, ele iria saciar seu desejo assassino de dar uns 

golpes de kung-fu.  

     – Mi! Foo! 

     – Calminha aí, Mienfoo! Vamos deixar que ela ataque primeiro! 

     – Sábia escolha, agora eu tenho a chance de virar o jogo mais facilmente! Inkay, 

Topsy-Turvy! 

     – To-- o que? 

     Inkay vira de ponta-cabeça, disparando uma onda energética que atinge o corpo de 

Mienfoo, deixando-o "estranho". 

     – O que você fez? 

     – Fiz com que Mienfoo tenha as estatísticas revertidas toda vez que tentar 

aumentar/diminuí-las! 

     – Mas... Mienfoo, use o seu melhor golpe, agora! 

    Mienfoo começa a girar, disparando um chute no ar, que logo se transforma em uma 

pegada de energia, avançando pra cima de Inkay. 

     – Inkay, esquive-se! 

     Mas o golpe é mais rápido e atinge Inkay com tudo. 

     – "Low Kick". Muito esperto, X, mas daqui não passa! Use Psychic! 

     Os olhos de Inkay começam a brilhar, fazendo Mienfoo flutuar. 

     – Mi! 

     – Mienfoo, calma! Use... Focus Blast! 

     Mienfoo cria esferas de energia em suas mãos, disparando o golpe contra ele mesmo 

e assim, anulando os efeitos do Psychic. No entanto, o golpe fora longe de mais e lhe 

causara danos-duplos. 
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     – Nossa, o Mienfoo tem um jeitinho único de batalhar, não é mesmo? 

     – É. Até hoje eu não consegui "domar" ele. Parece que quanto mais eu mando ele 

atacar, menos ele faz. E quando ataca, ele joga a sua vida em risco. 

     – Eu entendo. Inkay e eu já passamos por isso. Mas enfim, vamos voltar à batalha? 

     – É claro! Use Quick Guard, Mienfoo! 

     – Ahá! Te peguei! 

     Mienfoo abre um escudo em sua frente, ampliando a Defense de toda a equipe. 

     – Como assim? Funcionou! 

     – Não exatamente! Olhe à sua volta! 

     – Mi... – Mienfoo parecia tonto. 

     – Topsy-Turvy inverteu suas estatísticas. Você usou um golpe para aumentar a 

Defense, mas como tudo foi invertido, ela só diminuiu. E da equipe inteira. 

     – Essa não! 

     – E ainda vai piorar! Inkay, use o Assurance! 

     Inkay começa a brilhar, disparando uma espécie de "mão-de-energia" contra 

Mienfoo. A mão prensa o corpo de Mienfoo, mas logo ela o solta, explodindo em 

brilhosinhos ofuscantes, causando danos em Mienfoo. 

     – Golpes tipo Dark não tem tanto efeito com o Mienfoo, sabia? 

     – Não, mas a sua defesa está "em falta", lembra? 

     – Droga, isso significa... 

     – O Golpe de Inkay pode ter tipo uma porcentagem de dano maior do que realmente 

causaria. 

     – Merd-- Mienfoo, vamos mostrar quem é que manda! Use Grass Knot! 

     Os olhos de Mienfoo começam a brilhar, invocando a grama, que forma uma espécie 

de laço, prendendo Inkay. 

     – O golpe tem mais poder quanto mais pesado for o adversário, mas como o Inkay 

parece ser leve como uma folha, isso vai nos funcionar de outra forma. Mienfoo, use 

Focus Blast! 

     Mienfoo, salta, rapidamente formando esferas energéticas em suas mãos, lançando-

as para cima de Inkay, que permanecia "preso" pelo Grass Knot. 



 

 255 

     As esferas entram em contato com o pokémon tipo Psychic, explodindo e causando 

dano duplo. 

     – Vai, Mienfoo! Termine com o Low Kick! 

     Mienfoo salta, disparando uma "pegada" que avança com tudo, em meio à fumaça 

das explosões anteriores, formando uma nova, desta vez com muito mais poeira e muito 

mais "brilho". O golpe atinge Inkay com tudo. Não havia como ele escapar, e assim, a 

batalha chega ao fim... 

     – Inkay! Não! 

     A fumaça abaixa e o pokémon parecia incapacitado... 

     – @-@! 

     – Ah, volte á sua pokébola. Você lutou muito bem! 

     Alexa faz o pokémon retornar. 

     – E você, batalhou muito bem, para um "novato"! Nem acredito que você não tem 

nenhuma insígnia! 

     – Ei, Alexa! As Insígnias não definem quem eu sou, tá legal? 

     – É, mas elas interferem na "obediência" dos seus pokémons, sabia? Talvez seja por 

isso que o Mienfoo não te obedece sempre, porque ele não vê você como um treinador 

que mereça tê-lo como pokémon! 

     – Será? 

     – É claro. Eu posso te recomendar o ginásio da minha irmã. Fica em Galatan-- quer 

dizer, depois da guerra, a cidade trocou de nome. Agora é Santalune City. Isso. 

Santalune. 

     – Santalune? Galatan? 

     – Toma essa cartão! Pensa nisso, ok? Eu tenho de ir. 

     Alexa pega suas coisas e parte. Enquanto isso, eu analiso o cartãozinho que ela me 

entregou. 

     "Ginásio Santalune... Será que... Se eu for pra lá e batalhar... E gostar, acima de tudo, 

eu possa escolher continuar como um treinador pokémon e ficar do lado da Y? Não. 

Não é isso o que eu quero. Eu tracei uma meta desde que tinha uns 9, 10 anos, e não vou 

quebrá-la tão fácil. É o meu sonho que está em risco." 

      – Certo, Mienfoo, retorne! 
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      Mienfoo é puxado pra dentro da pokébola com um raio laser, que o suga pra 

dentro... 

      – Voltando à estaca zero... E agora? 

      – Ei, X! Me dá um autógrafo? – Uma criancinha chega me chamando pelo nome e 

pedindo um autógrafo. 

      – Eu... Nunca dei uma autógrafo antes! 

      Peguei o caderninho dela, a caneta e escrevi "Com amor, X". Não foi muito criativo 

da minha parte, mas eu pude ver a menininha sorrindo. 

     "Família. Eu gosto tanto de crianças. Será que eu devo ficar e começar uma família 

ao lado da Y?" 

     – Droga, tá tudo muito confuso. 

     Peguei minhas coisas, deixei o dinheiro na mesa, pagando pelos sanduíches e logo 

fui para o Centro pokémon, meditar, pensar sobre o que deveria ou não fazer... 

Chegando no saguão do Centro, sou surpreendido por uma conhecida... 

     – Ei, X! 

     – Enfermeira? 

     – O que foi? Parece tão triste! 

     – É que eu... Preciso fazer uma escolha difícil e não sei qual decisão tomar. 

     – Não esquenta. Tudo o que você precisa é uma boa batalha que te inspire! 

     – Eu acabei de batalhar. E... Sei lá, tudo parece o mesmo. 

     – Se abrir com um amigo talvez seja o ideal. Vá conversar com a Y, ou com o Zack, 

o Matthew... Todos estão aí. 

     – É, você pode ter razão. Qual é o quarto dos meninos mesmo? 

     – 404, o primeiro à direita, no segundo piso! 

     – Obrigado, eu vou lá chamar eles. 

     – Suba as escadas com cuidado, hein? Não vai querer cair! 

     – Eu não vou. 

     Subi as escadas correndo. Quando chego na porta, vou bater, mas meu corpo de 

repente paralisa. Vou bater na porta, mas não consigo. Tenho medo de contar isso para 

alguém. Faz eu compartilhar esse sentimento esquisito, não é isso o que eu quero. 
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     Bem na hora, a porta se abre e de dentro dela surge Zack. 

     – X? O que faz por aqui? Por acaso tava tentando nos espionar? 

     – Não, eu... Eu, preciso conversar com alguém. 

     De repente o desespero toma conta de meu corpo e eu começo a chorar 

desenfreadamente. 

     – Calma, calma. O que que aconteceu? Vem aqui, senta. 

     Zack se senta no corredor, próximo à parede. Eu me abaixo e sento do lado dele, 

ainda muito nervoso com tudo o que estava acontecendo. 

     – Z, eu... Preciso te contar uma coisa. 

     – Fale-me. Não precisa ficar nervoso. Eu sou seu amigo e estou aqui para ajudar. 

     – O Riley, ele... me convidou para batalhar contra ele. Se eu ganhar, o que com 

certeza vai acontecer, eu vou me tornar um Detetive-Sênior. 

     – Uau! Isso não é ótimo? 

     – Não, porque se eu me tornar um detetive sênior, eu vou ter que viajar com o Riley 

para Sinnoh e Unova praticamente todo dia. Resolver casos fora do país. Isso significa... 

Me afastar da Y. Mas... Eu não quero. Só que é o meu sonho. Talvez eu não tenha mais 

a chance de realizá-lo. 

     – Não se desespere. Vem cá. Me abraça. 

     Z me dá um abraço de Beartic. Bem forte. Naquele momento, senti que meus 

problemas poderiam ser compartilhados com meus amigos, que iriam sempre me apoiar, 

assim como eu deveria apoiar a eles. 

     – X, agora eu preciso te contar uma coisa... 

     – O que? 

     – Eu... Sou Gay! 

     Fiquei sem palavras. Era estranho tudo isso. Ele podia ter me abraçado pra aproveitar 

de meu momento fraco. Logo, recuei. 

     – E... Eu tô namorando com o Matthew. 

     Uma lágrima escorre pelo rosto de Zack. Ele realmente não gostava de ter contado 

aquilo. 

     – Z, eu... Não sei o que dizer! Eu não entendo muito dessas coisas, mas eu acho que 

você ainda vai sofrer muito preconceito. Bullying, discriminação. Não acha que deve 

tentar namorar com garotas? 
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     – Não, eu... Não sinto atração por meninas, X. Nunca. Desde pequeno. Eu posso até 

achá-las lindas, ou me apaixonar, mas eu não consigo ficar excitado quando eu vejo-- 

aquilo. 

     – Z, se você acha que é o certo, faça. Se é o que você gosta e o que vai te fazer feliz, 

vá. 

     – X, você percebeu que... Você chegou aqui com um problema maior que o meu, e 

agora tá me dando conselhos... Tudo o que você me disse vale o mesmo pra você. Se o 

seu sonho é se tornar um detetive, vai lá. Você pode namorar com a Y através da 

internet, visitá-la nos finais de semana, nos feriados... Você pode resolver isso dessa 

forma. Tão simples. Siga o seu sonho, mas não deixe de amar. 

     Emocionados, nós dois começamos a chorar. Eu tinha um grande problema em 

minhas mãos e eu precisava acabar com isso de uma vez por todas. Eu precisava fazer a 

melhor escolha, mas não era fácil. Agora com o conselho do Z, parece que... Tudo 

mudou. Parece que uma luz se acendeu no fim do túnel e um novo caminho foi 

iluminado. 

     Ao mesmo tempo, Zack se sentiu seguro pra me contar um grande segredo e que 

com certeza, seria preservado por mim até o dia em que Z resolvesse contar pra todos. 

Senti-me seguro ao lado dele depois de ele me contar tudo. Era um dos meus melhores 

amigos e agora, estávamos finalmente entrando em sintonia. 

     – Z, posso te falar uma coisa? 

     – O que? 

     – Você é muito bonito. Mesmo. O Matt te merece em ter você como namorado. 

     (Risos) 

     – Seu bobo. Só você pra me fazer rir. Eu não sou bonito não. Meu cabelo é uma 

droga. Mas enfim, a Y também merece ter você como namorado. 

     – É, mas... Eu temo que a nossa relação não dure. 

     – X, se você ama a Y e se ela te ama, o que vocês tiveram nunca poderá ser 

esquecido! Tenha a certeza disso. Agora, se me der licença, eu preciso ir curar meus 

pokémons, tive uma batalha agora a pouco e... já viu, né? 'Té mais, X. E vê se se cuida. 

     – Ei, Z? O que que cê acha de batalhar comigo? Tipo, uma batalha pra "selar" nossas 

decisões, pra que isso fique marcado pra sempre, pra ficar só entre a gente? 

     – Eu topo! Mas eu só preciso recuperar meus pokés, antes. Tudo bem pra você? 

     – Mas é claro. 
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     Enxuguei minhas lágrimas e desci com Z. Fomos recuperar nossos pokés e logo 

saímos do Centro indo para a arena atrás dele. Lá, nossa disputa iniciava, silenciosa, 

sem ninguém por perto. 

     – Dois contra dois? 

     – Por mim tudo bem! 

     – Então, lá vai! Clauncher, é com você! 

     Clauncher, o pokémon de personalidade assustadora, surge da pokébola, exibindo 

sua grande pinça, que fazia o barulho de uma tesoura afiada. 

     – Bom, eu não treinei muito esse pokémon, mas eu tenho certeza de que ele estará 

pronto para o que der e vier! Vai, Vivillon! 

     Vivillon surge da pokébola sorrindo, confiante. 

      – Sabe, Z, eu aprendi muitas coisas novas hoje: que estamos vivendo em "Kalos", 

que Galatan agora é "Santalune", que eu agora sou famoso, que o Inkay é fofo, mas é 

poderoso, que eu preciso de Insígnias pro Mienfoo obedecer completamente... Enfim, 

mas o mais importante é que eu descobri que tenho um amigo. Um amigo em quem eu 

posso confiar e chamar de irmão. 

      – O Froakie? 

      – Não, bobinho! É você! 

      – É, mas esse seu discurso não vai me desviar da batalha não! Clauncher, Swords 

Dance! 

      Clauncher começa a brilhar, aumentando suas estatísticas. 

      – Ei, foi como na batalha contra o Inkay hoje cedo! Trata-se de uma questão de 

"Status". 

      – Hã? 

      – Eu já sei o que fazer! Vivillon, voe sobre o Clauncher! 

      – Viih... 

      O pokémon-borboleta sobrevoa o outro. 

      – Use String Shot! 

      Vivillon cuspe um jato de seda, que forma um fio apertado, prendendo Clauncher e 

assim, abaixando as estatísticas do pokémon arrepiante. 

      – Mas o que... X! Está tentando deixar o Clauncher mais fraco? Não vai conseguir! 

Use Crabhammer! 
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      Clauncher energiza sua pinça, cortando o fio como se fosse uma tesoura. 

      – Agora é a hora, Vivillon! Use o Struggle Bug combinado com o Silver Wind! 

      Vivillon cria uma onda de vento prateado, emanando também uma rajada energética 

verde, que se misturava à rajada de vento, formando ondas cortantes, com um poder 

maciço, altamente poderoso. 

      As ondas de vento energizadas atingiam a Clauncher rapidamente. O tipo água, é 

empurrado contra a parede pela força do vento e a rajada de energia vinha com tudo, 

atingindo-o por todo o corpo. 

      – Tem uma coisa que você também precisa saber sobre mim, Z... Eu "Evoluí". 

      – Claun-- @-@! 

      Clauncher desmaia. Estava nocauteado. 

      – Volte, Clauncher, você lutou bem. Agora, Chespin! Tome a frente! 

     Chespin sai de sua pokébola com um olhar desafiador. Me encarando. Foi como no 

primeiro dia em que eu vi ele... 

     – Use Rollout, força máxima! 

     Chespin se enrola, avançando com tudo pra cima de Vivillon, que é tomado por uma 

investida giratória, levando-o à derrota... 

      – Viiih-- @-@! 

      – Volte, Vivillon, você batalhou bem. É, Z, vejo que o seu Chespin andou malhando 

ultimamente. O treino parece ter sido pesado... 

     – É, teve bons resultados. 

     – Mas nada se compara ao meu Froakie! Vai! 

     Froakie sai animado da pokébola. Ele não via aquele Chespin em uma batalha havia 

um tempão e estava louco para ter uma revanche. Ele sabia que iria ter, só não sabia 

quando. 

     – Froakie-Froa! 

     – Ches! Pin! 

     – Muito bem, Froakie! Use o Bubble! 

     Froakie salta, cuspindo uma rajada de bolhas contra Chespin, que parece não se 

importar muito com o ataque. 

     – Chespin, Aerial Ace! 
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     Chespin salta e começa a voar em direção à Froakie, dando-lhe uma investida aérea. 

     – Froa-- 

     – Chespin tem uma variedade de movimentos e tanto hein? Pode aprender o Rollout, 

Aerial Ace... Mas cá entre nós, o Froakie também pode aprender um movimento de tipo 

diferente! Use Bounce! 

     Froakie dá um grande salto, realizando um novo movimento... 

     – Chespin, use Energy Ball! 

     O tipo grama cria uma esfera de energia, lançando-a contra Froakie, no entanto, 

Froakie estava tão alto que o golpe não o atingiu... 

     – Agora, Bounce! 

     Froakie desce com tudo, desferindo um poderoso golpe na cara de Chespin, que 

recua, sofrendo muitos danos. 

     – E aí? O que me diz? O tipo "Flying" tem vantagem sobre o tipo "Grass", sendo 

assim, Bounce foi super efetivo. 

     – É, mas esse será o último! Use o Vine Whip! 

     Chespin amplia chicotes de vinha, que se estendem, atacando Froakie. 

     – Salte! 

     Froakie se desvia do primeiro golpe, mas é atingido pelo segundo. 

     – Agora, Froakie! Quick Attack! 

     Froakie começa a correr, acertando Chespin. 

     – Aproveite que ele está perto e use Energy Ball! 

     Energy Ball acerta Froakie com tudo. A colisão da esfera energética com o corpo de 

Froakie cria uma enorme explosão, que atinge os dois pokémons. 

     – Froakie, não! 

     – Chespin, saia já daí! 

     Mas a explosão era grande e a fumaça encobria todo o campo. 

     – Froa! Kie! 

     Froakie consegue se livrar de mais danos, pulando pra fora... 

     – Chespin! Chespin! Onde está você? 
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     – Ches... 

     O pokémon não conseguia sair de lá. 

     – Vai, Froakie! Ajude-o! 

     Froakie salta no meio da fumaça e busca o pokémon, resgatando-o. 

     – Ches... 

     – Agora podemos retomar? 

     – Mas é claro! Chespin, use Rollout! 

     – Não, não! Bounce! 

     Chespin se enrola e começa a girar, enquanto Froakie salta, prevenindo-se de mais 

danos. 

     – Droga. 

     Froakie volta com tudo, no entanto, Chespin continuava "girando", então, desviou-se 

facilmente dos danos causados pelo Bounce. 

     – Water Gun, rápido! 

     Froakie cuspe um jato de água pressurizada contra Chespin, mas o pokémon não leva 

muitos danos. 

     – Chespin, Vine Whip de novo! E em seguida o Aerial Ace! 

     – Não! Quick Attack! 

     Froakie passa pelas vinhas de Chespin, acertando-lhe uma poderosa investida. 

     – Ches... 

     – Agora, Froakie! Bubble! 

     Froakie cuspe mais e mais bolhas na cara de Chespin. Com isso, os últimos pontos 

de HP do pokémon  de grama se vão por água abaixo... 

     – Ches-- @-@! 

     – Chespin, não! – disse Z, retornando o pokémon à pokébola. 

     – Froakie? Eu... Não acredito! Nós vencemos!! Pela primeira vez, a gente venceu o 

Z! 

     – É, mas sorte de vocês que eu não usei o Noivern, senão seria picadinho de Froakie! 
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     – Aham... Acredito. Mas enfim, Zack... Muito obrigado por tudo, companheiro. Eu 

irei pensar no que vou fazer. Ainda estou indeciso, mas... Pelo menos não estou mais 

tão nervoso como eu estava antes. Obrigado. 

    Nos abraçamos e assim, aquela manhã tornou-se eterna, ficando pra sempre na minha 

memória. Eu nunca poderia encontrar um parceiro tão parceiro quanto o Z e eu sabia 

que ele também pensava o mesmo de mim. Eu sabia que tinha um caminho longo a 

percorrer, só não sabia como, e o Z me ajudou a ver isso com outros olhos, de um jeito 

em que eu pudesse me adaptar à uma vida nova... Ele me deu forças para encarar o que 

tinha de ser feito, mesmo que eu não tivesse escolhido ainda o que fazer. E foi naquele 

dia que eu percebi o quanto é importante a gente ter amigo que te entenda, que te escute, 

que te ajude. Eu nunca tinha desabafado com ninguém antes e mesmo que isso tenha 

sido com um menino, eu me sentia seguro. Sabia que podia confiar nele... Sabia que a 

nossa amizade era verdadeira... 

 

     – Ei! Alexa! – A repórter esbelta e estilosa atravessava a rua com saltinhos de 

bailarina, seguindo rumo ao norte, quando meu olhar cruza por ela. Automaticamente 

chamei-a para uma conversa. Estava curioso. Para onde ela podia estar indo? Alexa é 

uma mulher de viagens/negócios e poderia estar indo para qualquer parte do mundo, 

então, nada melhor do que perguntar, para satisfazer meu desejo absurdo de obter 

informações sobre a vida das pessoas, minha abelhudice extrema. – Pra onde você está 

indo? 

      – Ah, oi, X! – Atravessei a rua e cheguei à calçada, junto da moça. – Eu estou indo 

para o aeroporto. Vou pegar o primeiro voo para Unova... Aliás, estou atrasadíssima. 

     – Me desculpa, então! Até! 

     – Que isso? Não precisa se desculpar, camarada! 

     – Eu estou roubando o seu tempo! Vá, você não pode se atrasar! 

     – Calma, o voo não sai sem mim. E por falar em "mim", o Professor Sycamore foi 

entrevistado essa semana! Ele está na cidade e quer falar com você! É a respeito do seu 

sucesso repentino... 

     – Professor Sycamore? 

     – O laboratório dele fica na próxima esquina, virando a direita, no primeiro prédio! 

Enfim, eu vou indo antes que eu fique pra trás! Se cuida, hein? – Alexa acena, correndo 

rumo ao aeroporto... 

     – Professor Sycamore... Esse nome não me é estranho. E o que este tal professor iria 

querer comigo? – naquele instante, decidi o que iria fazer pelo resto do dia. Iria 

descobrir quem era esse tal de Sycamore e ver o que ele queria comigo. Talvez eu 
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precisasse de uma distração para todos os meus problemas. E assim foi. Se ele queria 

falar comigo, iria ter a honra naquela tarde. 

24 – VS BULBASAUR 

 

     – Professor Sycamore? – Bati na porta do que parecia ser um escritório e nada. 

Nisso, surge um homem atrás de mim, usando um jaleco aberto, mostrando a roupa que 

usava por baixo. Usava calça social e um sapato. Roupas de grife. Mas parecia distraído 

com a vida... seu cabelo preto oleoso me dava nos nervos. 

     – No que posso ajudar, menino? 

     – O Professor Sycamore, por favor? 

     – Está falando com ele, "Ekss"! 

     – Ah, então é você... Segundo a Alexa, o senhor está querendo falar comigo, certo? 

     – Uma conversa em particular para sermos mais exatos. A porta está aberta – O 

homem fez um gesto, indicando a porta atrás de mim. Logo, eu abri, empurrando-a para 

dentro e assim, revelando um... Escritório? Era estranho ver um "professor pokémon" 

sem um laboratório de verdade, com instrumentos de pesquisa, ou pokémons iniciais 

para dar e vender, máquinas de teletransporte, aparelhos para pokédex, computadores 

mega-ultrapassados ou mesmo uma sala repleta de pokébolas, com assistentes 

conferindo-as por nome, espécie, tipo, tamanho e peso. 

     – Sente-se. 

     Sentei me na cadeira em frente à mesa. O Homem insistiu em ficar de pé. 

     – Então... Sobre o que queria conversar? 

     – Riley, o detetive me contou tudo sobre você. Sobre sua carreira, sobre seus 

pokémons, sobre seu papel no que os peritos chamam de rebelião. Me contou sobre 

como você ajudou e defendeu Mewtwo. 

     – "Eu fiz o que tinha de ser feito." 
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     – Tem usado muito essa frase, não é, jovem? 

     – É. Meio que se tornou minha frase de efeito depois que surgiu essa batalha contra a 

Equipe Rocket... 

     – Hmm. Eu estava pensando em lhe fazer uma proposta. 

     – Proposta? 

     – Aceitas? 

     – Mas eu ainda nem sei o que você quer me propor! 

     – Uma batalha. Quatro contra quatro. O que me diz? 

     – Está falando sério? 

     – Claro, porque? 

     – Esta é a primeira vez que eu vejo um professor pokémon em uma sala tão... 

"moderna", sem aquelas coisas clichês de todo pesquisador e agora está me dizendo que 

quer batalhar comigo? Que absurdo! Mas eu topo! 

 

     – Ah, que bom que você topou! Só assim eu não preciso jogar o Pikachu pra cima de 

você. Mas enfim, X. Antes de iniciarmos nossa batalha... Eu só tenho uma coisa a dizer: 

"Não deixe que a sua fama te intimide. Corra atrás do seus sonhos, das suas vontades, 

dos seus desejos. Batalhe, lute por isso e você conseguirá. Um dia você é famoso, no 

outro, não é mais lembrado. No entanto, se conseguir se esforçar, lutando pelos seus 

sonhos e direitos, essa fama se estenderá por um longo prazo, e eu tenho certeza de que 

você vai gostar de ser reconhecido assim, não é?" 

     – É... Mas... Isso não tem nada a ver com aquele menino de 16 anos, cantor, que se 

envolveu com drogas, tem? 

     – Ah... Não, não. – O Homem ficou vermelho. – Tá. Tem. Sabe, eu tenho 

desenvolvido um papel muito importante na região de "Kalos", agora que o seu sistema 

de governo mudou. A pressão que a assembleia tem me feito quanto essa rebelião de 

Lumiose é muito grande e tudo envolve você e... a sua fama. Bom, enfim... Eles estão 

com medo de perder a sua essência, X. Estão querendo preservar você porque já 

passaram por algo parecido! 

     – Eu entendo. E saiba que por mim, beleza. Eu não estou aqui para ganhar votos ou 

para me aparecer na frente do público... Tudo o que que eu fiz... Foi o que tinha de ser 

feito. 

     – Ó, a maldita frase de novo! – O homem sorri. 
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     – Não controlo, mais. É só o que eu escrevo nos autógrafos, além da minha 

assinatura em forma de "Xis", é claro! 

     – Mas enfim, "X"... De onde surgiu esse seu codinome maluco? 

     – Ah, tem um pouco a ver com meu nome e com meu sobrenome. 

     – Xernoasis? 

     – Ah... Eu... – De repente, fico sem palavras. Não gosto de revelar meu nome ou 

sobrenome... Nem mesmo o nome do meio, pra ninguém. O motivo? Descrição. Muita 

gente já me enfrentou. Vilões de alto nível e se eu acabar revelando meu nome ou 

mesmo o meu atual paradeiro facilmente, eles vão me caçar até me matar. 

     – Tudo bem se não quiser falar. Eu entendo. 

     TOC, TOC 

     Alguém bate na porta. Sycamore vai correndo atender. 

     – Professor? Ah, senhor X! Bonjour, ça va? 

     Jean estava parado, me observando. Aparentemente, surpreso. Foi ele quem me 

entregou o Froakie, no antigo laboratório do Patrice. Ao lado dele havia um pequeno 

pokémon com dentes afiadíssimos. Era um Patrat, um pokémon nativo de Unova. 

     O pokémon estava parado, me observando, enquanto o auxiliar do Professor Patrice 

mexia em uma pilha de papéis. Pura burocracia. 

     – E então? 

     – O Relatório chegou, no entanto, ainda falta uma grande parte da papelada. 

     – O que ainda falta? 

     – Os dados das versões novas da Pokédex... Migrações e Imigrações de pokémons de 

outras regiões, percentual de pokémons selvagens, número e classificação de rotas... 

Fora que-- Ah, quer saber, só não recebemos o resto porque o PC daquele velho inútil 

deu pau de novo. 

     – Já entendi. Diga para Patrice que estarei fazendo um upgrade naquela lata-velha 

que ele chama de computador na semana que vem. 

     – Mais alguma coisa, senhor? 

     – Ah, e diz pro Patrice também que eu preciso conversar com ele a respeito... dos 

"Flares". 

     – Tudo bem... Isso assunto confidencial, então eu não vou me meter... Mas boa sorte 

aí com o senhor X! À bientôt! 
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     A porta se fecha e o homem vai embora, deixando os documentos em ciam da mesa 

de Sycamore. 

     – Bom, onde é que estávamos? 

     – Estávamos falando de meu codinome de detetive. 

     – Ah, claro. Onde eu estava com a cabeça? 

     – Desculpe-me a intromissão, mas o que é "Flares"? 

     – X, é um assunto muito secreto, mas pra você eu sei que eu posso falar. O Team 

Flare é uma ameaça que tem cercado a região há anos, no entanto, com o surgimento da 

equipe Rocket, a organização de rua característica pela presença de ótimos pokémons de 

fogo no time de seus capangas, tem agido cada vez mais. 

     – Então... Seria uma equipe vilã, é isso? 

     – Sim, no entanto, o Team Flare não nos causa tantos problemas. Eles só querem 

dinheiro e eu acho que as madames de hoje em dia possuem ótimos Blaziken para 

impedir que qualquer vilão meia-boca roube suas bolsas, não é mesmo? 

      – Ah, claro. As pessoas estão usando pokémons para todos os tipos de serviço hoje 

em dia, não? 

      – É. Mas como sempre, as batalhas são o principal foco. Vamos para a arena? 

      – Claro. Quando quiser. 

     Saímos da sala e fomos para uma arena, na cobertura do prédio do Professor. A 

cobertura era ampla e podíamos muito bem batalhar ali. Não era uma arena "oficial", 

mas as crianças que brincam de jogar bola por ali com seus pokémons marcavam as 

traves da goleira com pequenas pedras. Então, cada um se posicionou em uma "goleira" 

diferente. O espaço entre a gente era ideal para nossos pokémons atuarem e eu estava 

muito confiante com aquela luta... 

     – Vamos fazer uma luta simples? Quatro contra quatro! O Primeiro que derrotar os 

quatro pokémons do adversário vence. 

     – Ok... Quem começa? 

     – Eu. Vamos lá... 

     O homem pega uma pokébola rapidamente no bolso de seu jaleco, próximo ao peito 

e a lança para cima, revelando um pokémon com um brilho amarelo em torno do corpo. 

Um brilho de eletricidade... 

     – Pika. 
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    O pokémon fofinho reluzia energia elétrica através de seu pelo amarelo-ouro. Suas 

bochechas emanavam faíscas de baixa frequência a cada segundo e a cauda parecia ser 

uma "mola", bem como os pulinhos de coelho que o pokémon ficava dando, esperando 

por um ataque... 

    – Agora é com você. 

    – Deixa eu ver... Gogoat, vai! 

     – Goat! 

     – Nossa, que Gogoat grande, hein? 

     – É, todo mundo diz isso... Mas antes de começarmos, eu preciso fazer uma 

coisinha... – Coloco a mão em meu bolso e puxo uma pokédex novinha em folha. Na 

verdade era a mesma que eu tinha, no entanto, ela estava brilhosa porque eu troquei a 

capinha em torno dela, substituindo-a por uma que não estava arranhada. 

     "Pokédex: Pikachu, o pokémon rato. Suas bochechas armazenam eletricidade o 

suficiente para criar e impulsionar uma rajada elétrica de precisão contra o adversário." 

     – Hmm... 

     – Sábia estratégia usar a pokédex. Agora podemos começar? 

     – Mas é claro. 

     – Você tem o primeiro movimento! 

     – Certo! Gogoat, use Vine Whip, agora! 

     Gogoat fica parado, ampliando chicotes de cipó que saem do colar de olhas em seu 

pescoço. As vinhas avançam com tudo pra cima do pokémon elétrico... 

     – Evasiva. 

     Quando as vinhas aproximam-se do pokémon, o ratinho salta com uma velocidade 

incrível, desviando-se do ataque, que não tem nenhum efeito... 

     – Use Thunderbolt! 

     – Pika... Chuuuu! – O Pokémon, ainda no ar, cria um onda de eletricidade ao redor 

de seu corpo, meneando-a para cima de Gogoat na forma de um raio. 

     – Goat--  

     Gogoat leva o dano do ataque, no entanto, ele ainda está com a vantagem e pouco 

dano é levado em conta. 

     – Vai, Gogoat! Use Double-Edge! 
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     Gogoat começa a correr, e seu corpo adquire um brilho branco com a corrida. O 

pokémon avança com tudo, acertando Pikachu em cheio. 

      – Acho que doeu mais em você do que eu mim! 

      – Gogoat! 

      O golpe de Gogoat causa danos no Pikachu, no entanto, a carga de energia ao redor 

do seu corpo acaba consumindo sua própria energia. 

     – Agora, Pikachu! Iron Tail! 

     Pikachu salta e rapidamente joga sua cauda metalizada na cabeça de Gogoat, que 

tomba, desnorteado... 

     – Gogoat, não! 

     – Goat... 

     – Pelo visto esse pokémon é bem veloz, não é? Mas será que ele pode vencer isso? 

Horn Leech, agora! – Gogoat se levanta, energizando seus chifres com uma luz verde... 

     – Vai! 

     – Evasiva, Pikachu! 

     Gogoat começa a correr e Pikachu salta, no entanto, no último minuto, Gogoat se 

apoia sobre as patas de trás, acertando os chifres no pokémon elétrico, que estava no ar 

ainda... 

     – Pikachu! 

     O pokémon cai no chão, tendo sua energia drenada. Gogoat agora usa a energia de 

Pikachu para restaurar suas feridas, enquanto o rato, além de receber danos pela 

aterrissagem mal sucedida, ainda sofre pelas forças drenadas. 

     – Vai, Pikachu! Use Electro Ball! 

     – Não mesmo! Rock Slide, Gogoat! 

     Gogoat começa a brilhar, e um portal se abr em cima de Pikachu, invocando pedras 

gigantes que começam a cair sobre o pokémon elétrico, soterrando-o. Pikachu não tem 

nenhuma chance de se esquivar e é pego pelo ataque com tudo, sendo o seu fim... 

     – Pika-- @-@! 

     – Pikachu, volte! Você lutou muito bem! – O professor puxa seu pokémon de volta 

para a pokébola, dando-lhe um merecido descanso. 

     – Parece que o senhor anda meio "enferrujado", não é, professor? 
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     – Não sorria antes da vitória. Squirtle, é com você! 

     Pokédex: Não há dados! 

     – O que? Como assim? 

     – Pokémons não cadastrados só estarão visíveis em sua pokédex após a compra da 

National Dex! 

     – Droga. Gogoat, não desista! Use o Vine Whip! 

     Gogoat fica parado, lançando suas vinhas contra o pokémon com casco de tartaruga. 

     – Blizzard! 

     Squirtle começa a soprar um vento gelado que congela as vinhas de Gogoat, 

formando cubos de gelo ao redor do cipó, que pesa, caindo no chão sem atingir 

ninguém. 

     – Droga! Recolha esses cipós, Gogoat! – Mas o pokémon tinha dificuldades, o gelo 

fez tanto peso com os chicotes que agora Gogoat estava preso com eles no chão. 

     – Squirtle, use o Blizzard mais uma vez! 

     O pokémon estufa o peito, formando desta vez uma onda de vento maior, soprando-a 

com força pra cima de Gogoat, que congela por completo... 

     – Goat-- @-@! 

     – Parece que Gogoat não pode mais lutar. É um empate! 

     – Por enquanto! 

     Gogoat é puxado de volta para pokébola. Nisso, já lanço outra bola, revelando meu 

próximo pokémon... 

 

    – Um Gliscor? Que legal! Nunca vi um de perto! Já vi vários e vários Gligar, mas 

Gliscor não! 

    – É, acontece que eu fiz o Gligar evoluir e deu no que deu... 

    – Squirtle, Blizzard mais uma vez! 

    – Ah, é? Seu mal educado! Gliscor, voe! 

    – Ninguém mandou baixar a guarda, detetive! 

    Squirtle sopra seus ventos congelantes, mas o golpe não atinge Gliscor. Isto porque o 

pokémon voa bem alto, longe do alcance da tartaruga. 
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     – Agora use o X-Scissor! 

     Gliscor diminui a altura, lançando uma foice de energia pra cima de Squirtle, que 

não tem como se defender e acaba levando todo o dano do ataque. 

     – Squirtle! 

     – Agora use o Guillotine! 

     Gliscor desce dos céus rasgando o vento e com suas "pinças", forma uma guilhotina, 

apertando o pescoço de Squirtle... 

     – Squir-- @-@! 

     – Um golpe fatal... Mas esse será o único. Volte, Squirtle! – O pokémon retorna à 

pokébola. – Vai, Charmander! 

     Da pokébola surge uma pequena salamandra com o rabo pegando fogo. O pokémon 

começa a saltitar, como se estivesse dançando. 

     – Um Charmander! Esse eu conheço! Não é a pré-evolução do Dragonite? 

     – Charizard! 

     – Isso! É que os dois são quase iguais, fisicamente! Sempre me confundo! 

     – Chega de conversa fiada! Charmander, Ember! 

     Charmander abre a boca, cuspindo bombinhas de fogo contra Gliscor, que puxa sua 

asas negras na frente do rosto, para defender-se do ataque. 

     – Não deu em nada... 

     – É que o Charmander ainda é apenas um bebê, mas com o tempo aperfeiçoa! Use 

Flamethrower! 

     Charmander abre a boca, cuspindo uma grande rajada de fogo, que envolve todo o 

corpo de Gliscor, como um turbilhão de chamas... 

     – Glis! Cor! 

     – Mas o que-- 

     – Você deveria saber! "Ember" é um ataque de principiantes, "Flamethrower" é um 

golpe para avançados! 

     – É? Mas isso não é motivo para desistirmos! Use o Poison Sting! 

     – Não deixe, Charmander! Use Fire Spin! 
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     Charmander começa a girar, formando um redemoinho de fogo ao redor de seu 

corpo. O golpe avança com tudo, indo em direção a Gliscor, que é torrado por completo, 

virando um churrasquinho. 

     – Glis! 

     – Não, Gliscor! Use X-Scissor! 

     Gliscor se mexe para realizar o ataque e mais uma onda do Fire Spin vem com tudo, 

acertando-o em cheio mais uma vez... 

     – Glis! Cor-- @-@! – O pokémon tomba no chão, sem poder realizar nenhum 

movimento ou ter alguma reação de defesa. 

     – Volte, Gliscor! Você batalhou bem. Agora é com você, Froakie! 

     Lancei a pokébola o mais alto que pude e de dentro dela surge Froakie, pronto para a 

luta. O pokémon estava em excelente estado físico. Melhor do que nunca. 

     – Froa! 

     – Um tipo Água, hein? Pois bem, Charmander, use Dragon Rage! 

     Charmander abre a boca, soprando uma rajada de fogo azul, com o formato de um 

dragão. As chamas avançam, tomando conta de Froakie em segundos... 

     – Apegue, Froakie! Use Water Gun! 

     Froakie começa a cuspir água, na tentativa de apagar as chamas, mas o fogo é difícil 

de se extinguir. 

     – É um golpe tipo Dragon! É mais fácil "apagar" com um golpe tipo Ice do que com 

um tipo "Water"! 

     – Ah, é? Froakie, temos uma tática diferente! Saia do meio das chamas com o seu 

mais novo ataque, Bounce! 

     Froakie se impulsiona para cima, dando um salto muito alto, que o livra das chamas 

do Dragon Rage. Assim, o pokémon evita todos os danos normalmente causados pelo 

golpe, ficando com apenas algumas cicatrizes na pele... 

     – Vai, Froakie! 

     Ainda no ar, Froakie desce com tudo, em direção ao pokémon... 

     – Use Ember, Charmander! 

     Charmander redireciona seu ataque para o chão, formando uma grande nuvem de 

poeira. Era um pó fino, mas ao mesmo tempo, a fumaça era densa. Tão densa que 

impossibilitava Froakie de enxergar a salamandra. 
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     – Continue, Froakie! 

     Froakie, continua em linha reta, mas Charmander se esconde na fumaça, esquivando-

se do Bounce de Froakie, que dá de cara no chão. Nisso, as chamas do golpe anterior do 

tipo fogo se estinguem. 

     – Essa não! 

     – Agora, Charmander! Use o Dragon Rage! 

     – Não mesmo! Froakie, use o sue Water Gun potência máxima! 

     Froakie levanta a cabeça, ainda caído no chão e cuspe uma rajada de água 

pressurizada pra cima do pokémon de fogo, que é atingido antes que pudesse realizar o 

seu movimento tipo Dragão. 

     – Charmander! 

     O pequeno pokémon é empurrado com força contra a mureta, a ponto de quase cair 

de cima do prédio... A força do golpe é tanta que o pokémon de fogo não resiste e acaba 

se entregando. 

     – Char-- @-@! 

     – Volte! Você lutou muito bem – Sycamore faz o pokémon retornar... – Agora é com 

você! Vai, Bulbasaur! – Logo, ele dispara outra pokébola, com outro pokémon. Na 

verdade, o seu último: Bulbasaur,  um réptil fofinho, mistura de animal com planta. Seu 

tipo era visivelmente Grass e com isso, Froakie estava em desvantagem... 

     – Bulba! 

     – Froakie, use o Bounce! 

     – Não deixe! use Vine Whip! 

     Bulbasaur age rapidamente, utilizando suas videiras esguias, que avançam e seguram 

Froakie no chão, impedindo que este utilize o movimento. 

     – Agora! SolarBeam! 

     – SolarBeam é um golpe poderoso, no entanto, demorado. poderemos facilmente nos 

desamarrarmos dessas vinhas e avançar com o Bounce! Certo, Froakie? 

     – Froa-kie, froa! 

    – Saur! 

    O pokémon tipo grama age rapidamente, disparando uma rajada de luz através de seu 

bulbo nas costas. A rajada penetrante rasga os ares, indo rapidamente em direção à 

Froakie, que, indefeso, é pego com tudo. 
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    – Froakie, não! 

    – Froa-- @-@! 

    O pobre pokémon de água não resiste à força do golpe e é pego em um golpe fatal, 

desclassificando-se da luta na hora... 

    – Nunca se esqueça, X! Quando o sol está forte, em um dia como hoje, o SolarBeam 

funciona mais rápido do que um Pursuit... Acho que você subestimou o poder do meu 

Bulbasaur e agora se arrependeu, não é mesmo? 

    – Volte, Froakie! Você foi excelente. – Guardei a pokébola de Froakie em meu bolso 

e logo peguei a de um pokémon que, apesar de teimoso e um pouco desobediente, era o 

púnico que tinha alguma chance de vencer esse dinossauro/planta. – Vamos... Mienfoo! 

     – Foo! 

    – Mienfoo, eu preciso de você para me ajudar a derrotar esse Bulbasaur, ok? Pelo 

amor de Arceus, vê se não se machuca usando um golpe contra si mesmo de novo, tá? 

     – Foo! – O pokémon fazia uma expressão estupidamente estúpida, como se estivesse 

zangado comigo. 

     – Bulbasaur, use o Weather Ball! 

     O réptil fica imóvel, formando uma bola de energia na ponta de seu bulbo, nas 

costas. A esfera branca e brilhante logo é lançada para cima, na direção do sol... 

     – Hã? 

     A esfera some na frente do sol, e quando percebo, ela já estava descendo com tudo, 

na forma de uma intensa bola de fogo. O golpe é tão rápido que mal temos tempo de nos 

mexer. 

     – Mienfoo, use o Focus Blast! 

     – Mi. 

     O danadinho desobediente salta na frente da bola de fogo, levantando uma barreira 

que o protege parcialmente dos danos do ataque. 

     – Ei! Mienfoo, esse foi o Quick Guard! 

     – Foo! – Mienfoo faz uma cara de brabo, ignorando completamente minhas ordens. 

     – Argh! use o Low Kick para atacar! 

     Mas o pokémon vai lá e faz justamente o contrário. Inicia com um golpe do tipo 

grama contra um pokémon do mesmo tipo: Grass Knot. 

     – Bulba? 
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     Os olhos de Mienfoo brilham, invocando uma grama estranha que cresce no cimento 

do prédio, envolvendo Bulbasaur e derrubando-o com força no concreto. 

     – Mas o que-- 

     Enquanto Bulbasaur estava caído, Mienfoo salta, criando uma esfera de energia 

verde em uma das mãos e lançando-a com uma grande intensidade pra cima do poké-

planta. 

     – Hã? – Eu mesmo me surpreendo. 

     Mienfoo lança a esfera que atinge o pokémon facilmente, formando uma grande 

explosão em torno do adversário. 

     – Esse seu Mienfoo é meio "espertinho", não é? Mas vamos ver como ele vai lidar 

com isso! Bulbasaur, use o seu último movimento: Double-Edge! 

     O pokémon tipo planta apela por um golpe tipo normal e começa a correr, adquirindo 

uma carga amarelo-cintilante em torno do corpo. a velocidade é grande e o réptil acerta 

Mienfoo com uma investida impactante. Ambos os pokémons acabam saindo feridos. 

     – Foo! 

     – Mienfoo, se a gente trabalhar juntos, poderemos vencer essa luta! 

     – Foo... – O pokémon cuspe no chão, mostrando que não está nem aí para a minha 

opinião. 

     – Mienfoo, vai, me obedece! Por favor, eu lhe suplico! Só dessa vez, vai? 

     O pokémon salta e gira no ar, formando uma espécie de "pé" de energia, que é 

lançado contra Bulbasaur com tudo, formando uma explosão de brilhosinhos ao atingir 

o réptil. 

     – Bulba! 

     – Bulbasaur, vamos dar uma lição nesse Mienfoo! Use o SolarBeam! 

     – Mienfoo, não! Vai ser um golpe super-rápido! Defenda-se com o Quick Guard! 

     – Foo! – O pokémon ignora e vai em frente, girando no ar mais uma vez para formar 

sua "pegada de energia" ou que eu chamaria de Low Kick, em termos técnicos. Ele 

ignora totalmente meu conselho e faz tudo da sua maneira... Só que dessa vez quem iria 

se dar mal seria ele... 

     – Saur! 

     Bulbasaur carrega rapidamente o ataque, disparando sua onda de luz contra o tipo 

lutador, que é surpreendido pelo golpe e logo atingido... 
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     – Mienfoo! 

     O pokémon é lançado longe com a força dos raios de Bulbasaur, voando pra fora da 

cobertura, há uma altura de três, ou quem sabe quatro andares... 

     – Mienfoo! 

     Corri até a mureta e me escorei, tentando enxergar o pokémon, que provavelmente 

estava espatifado no chão... No entanto, para minha surpresa, não vi nada... 

     As lágrimas eram inevitáveis. Meu pokémon e acima de tudo, meu amigo, poderia 

ter morrido. Na verdade, eu não tinha percebido, mas ao ouvir o seu gemido de dor pude 

perceber que ele se equilibrava em um mastro, lutando para não cair. 

     – Droga! Rápido, Bulbasaur! Eu preciso da sua ajuda! Use Vine Whip e pegue o 

Mienfoo! Ele está em perigo! 

     – Bulba? – O pokémon-dinossauro corre até mim, lançando suas vinhas para baixo, 

até encontrar Mienfoo, que as agarra com muita força, confiando a sua vida no pokémon 

do oponente. 

      – Foo... – Mienfoo é deitado no concreto gelado da cobertura. Estava todo ferido por 

causa do SolarBeam de Bulbasaur, mas pelo menos parecia "inteiro". 

     – Mienfoo, porque não confiou em mim? Eu disse que o golpe viria rápido! Por que 

não usou o Quick Guard como te pedi? Porque é sempre tão rebelde? 

     – Foo... Mi, mi... – O pokémon parecia constrangido. Estava com vergonha por não 

ter confiado em mim quando eu estava certo. 

     – Prometa que não vai fazer mais nenhuma loucura, ok? 

     – Foo! 

     O lutador se levanta rapidamente, colocando-se em posição para a luta. 

     – Muito bem, use o Vine Whip, Bulbasaur! 

     – Bulba! 

    O pokémon réptil logo ataca Mienfoo, acertando-o com suas vinhas... 

     – Focus Blast, Mienfoo! Não deixa que esse fedelho te derrote! 

     – Foo! 

     Mienfoo me obedece pela primeira vez na luta, e salta, criando duas grandes esferas 

de energia verde-cintilante. As esferas são lançadas com força e rapidez, avançando pra 

cima de Bulbasaur e criando uma explosão que empurra o pokémon longe. 

     – Ah, é? use o seu Double-Edge! 



 

 277 

     – Mienfoo, já sabe o que fazer, não sabe? 

     Mienfoo fica parado e Bulbasaur avança com tudo pra cima dele. No entanto, no 

último minuto, o pokémon salta, desviando-se no ataque, que falha. 

     – Low Kick! 

     A pegada de energia se forma mais uma vez e é lançada contra Bulbasaur, formando 

uma explosão de brilhos coloridos que vai causando danos no pokémon... 

     – Bulba! 

     – Termine com o Grass Knot! 

     Mienfoo começa a brilhar, emanando uma energia verde pelo corpo inteiro. Energia 

o suficiente para invocar um campo inteiro de grama em cima do cimento. O pasto 

enfurecido vai avançando e meneando golpes contra Bulbasaur, que é jogado várias 

vezes no cimento gelado. 

     – Bulba! Bulba! Bulba! 

     – Ok... A luta acabou! 

     – Não mesmo! olhe de novo! Bulbasaur ainda está de pé! 

     – Não está não... 

     Bulbasaur tomba. Estava exausto depois de tantos movimentos... Esse era o fim para 

o Professor Sycamore... 

     – @-@! 

     – Volte, Bulbasaur! – O pokémon retorna à pokébola e o professor se aproxima de 

mim. – Meus parabéns, X! Conseguiu me derrotar e ainda resgatar a confiança do seu 

pokémon. Merece um presente... 

     – Presente? 

 

    ... 

 

     – Mas o que está acontecendo? 

     O homem me leva de olhos vendados ao seu escritório e quando chegamos lá, ele tira 

a faixa, revelando uma pessoa que eu não via fazia muito tempo, o meu irmão. 
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25 – VS RHYHORN 

 

    – Sean! – Gritei o mais alto que pude e corri para abraçar meu irmãozinho. Fazia um 

tempão que eu não via ele e com o pouco tempo que passei com mamãe antes da guerra, 

não pude conversar com ele. 

    – Alex! 

         O menino de cabelos espetados se aproximou de mim, levantando-se da cadeira 

onde estava repousando. Estava um verdadeiro malandro. Agora se vestia bem. Estava 

ficando com as estruturas do corpo mais definidas e parecia mais alto. Estava entrando 

na adolescência, com certeza. 

    – Ei, Sean! Por favor, não diga meu nome na frente de outras pessoas! Você pode me 

chamar de X, tá bom? Alex nem pensar! 

    – Ah, tudo bem! Ekss, né? 

    – Não se preocupe, X. Eu não vou fazer nada. Pra falar a verdade, até sei o seu nome 

de cor... É Alexander Kim Xernoasis, não é mesmo? 

     – C-como você sabe? Não disse pra mídia, disse? 

     – Não. Eu não faria uma coisa dessas, e... Eu sei já faz algum tempo. Eu cuido você e 

Y em suas jornadas desde que as iniciaram.  

     – Mas eu-- Você não tem o direito de fazer isso com a gente! 

     – Não, mas o que foi feito, já foi feito. Mas e aí? Não vai conversar com o seu 

irmão? 

     – Conversar? Por que? Aconteceu alguma coisa com a mãe? 

     – Não se preocupa, Alex. Ela tá bem. Depois do surto com o Mewtwo ela voltou a 

morar e a lecionar Francês na escola de Artes Pokémon em Shalour City! 

      – Shalour City? Eu não acredito! Ela te deixou sozinho em casa? Mas você tem só 

12 anos! Não pode se virar sozinho ainda e-- 
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     – Ei! Quem disse que não posso? 

     – Não o dia todo! Quem é que cuida da casa pra você? Quem é que prepara a 

comida? Quem te leva pra escola? Quem paga as contas? Ou melhor... Quem é que te 

protege? 

      – Acho melhor eu sair daqui... – Sycamore dá as costas e sai de seu 

laboratório/escritório, deixando-nos a sós. 

     – N-ninguém! Eu... Tenho me cuidado! Tenho feito todo o trabalho de casa, ido pra 

escola, tenho trancado a casa toda vez que escurece, tenho cuidado do Rhy... 

      – Rhy? E ele, como está? 

      – Bom, o Rhy... Ele... Nossa, acho que ele não tá muito bem ultimamente! Acho que 

seria bom você aparecer lá em casa e dar uma olhadinha nele! 

     – Tá vendo? É por isso que você não pode ficar sozinho! Eu vou resolver esse lance 

com o Rhy e logo vamos falar com a mamãe! Onde é que já se viu uma mãe 

"abandonar" o filho em casa! Vamos! 

      Saímos do escritório correndo e fomos logo para a parte mais calma da cidade, rumo 

á minha antiga casa, onde eu não pisava há um bom tempo. Logo de cara, percebi uma 

grande mudança: pintura nova, as flores estavam coloridas, todas abertas... A escadinha 

na porta da frente já estava com o corrimão concertado e reluzindo à tinta preta. O que 

quer que tivesse acontecido, parece que Sean estava dando conta. 

     Mas segui em frente. A porta estava chaveada e Sean foi na frente, abrindo-a para 

que eu pudesse passar. A casa estava escura. Procurei o interruptor, e percebi que ele 

tinha mudado de lugar. O fogão estava limpinho, com a chapa metálica brilhando. As 

janelas da cozinha e da sala de estar estavam com persianas novas, e havia um grande 

sofá vermelho no meio da sala que não era meu conhecido. 

     Procurei por todos os cantos e nada do Rhy. Com certeza aquele safadinho estava 

brincando, mas como Sean disse que ele estava doente, só pensei em um lugar: na 

lavanderia. O pokémon dormia em uma grande caixa de papelão que ficava no pequeno 

cubículo chamados pelos "habitantes" daquela mansão compacta de lavanderia. 

 

     – Rhy? 

     Sean chama pelo nosso tão querido pokémon de estimação. Por um segundo, tudo 

ficou em silêncio, mas logo um gemido estremeceu pela casa. A voz – que parecia um 

latido dentro de uma caverna de Ursarings – estava dolorida. Eu pude sentir que havia 

algo de errado. 

      – Olha só quem eu trouxe! Tenho certeza que irá se animar! 



 

 280 

      Aproximei-me pé-por-pé da lavanderia, tentando ser o mais discreto o possível. 

Queria que Rhy tivesse uma surpresa ao me ver. 

      Sean puxa a porta basculante e de trás da máquina de lavar, era possível ver os 

olhinhos tristes de um pokémon que eu havia deixado há bastante tempo. A tristeza logo 

se transformou em surpresa e o pokémon correu pra cima de mim, pulando e me 

derrubando no chão, prensando-me com seu corpo pesado... 

 

     – Rhyhorn! Há quanto tempo? 

     O pokémon me lambia o rosto com aquela língua áspera, fria como uma pedra. 

     – Que bom ver você amigão... Só que... Dava pra sair de cima de mim? Você é 

pesado! 

     Rhyhorn se afasta, enchendo seus olhos de lágrimas. Ele estava muito contente pela 

minha volta, me queria por perto. Só por isso estava triste e desanimado, o que levou a 

Sean pensar que ele estava doente. No fundo eu sabia que não devia ter abandonado ele, 

mas Sean também não queria que o pokémon partisse. 

      – Rhyhorn, eu tenho um lugar para você! Quer se juntar a mim e minha equipe de 

pokémons? 

 

... 

 

    Enquanto eu revia meu antigo pokémon, Rhyhorn, alguma coisa ruim, muito ruim, 

acontecia do outro lado da cidade. Era o Zack e o Matthew. Estavam tendo uma briga 

muito, muito feia, e eu tinha medo que isso acontecesse comigo e com a Y caso eu 

decidisse correr atrás de meus sonhos... 

     – Matt, me desculpa! 

     – Eu já disse pra não me chamar de Matt, #$**@! 

     – Olha... Matthew, eu... Eu não sei mais o que eu estou sentindo! Me desculpe! Eu... 

Não posso controlar isso. Me desculpe. Mesmo... Eu... Ainda te amo, mas eu também 

amo ele e... Não sei. Eu estou muito confuso. 

     – Vá se f$#&*! Desgraçado! Some da minha frente! Some da minha vida! 

     – Matthew, não fala assim comigo! 

     – E queria o que? Primeiro você diz que odeia ele, depois diz que está com ciúmes 

dele e agora vem com essa de que você ama ele? E eu? A gente passou os últimos três 
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meses (quase quatro) juntos e isso não significou nada pra você? Eu tinha que cozinhar, 

eu tinha que arrumar as suas roupas. Eu tinha que fazer tudo, enquanto você dormia, seu 

filho da-- – Matthew se interrompe e deixa que o choro tome conta de seu corpo. 

     – Matt, me desculpa, por favor! – Zack começa a chorar também. Ele não queria que 

isso chegasse a esse ponto. Não mesmo. 

     – Desculpa, o escambau! Eu vou é me mudar! Adeus pra você, seu egoísta! Eu 

espero que queime no inferno! 

     Matthew sai dali voando, às pressas. Não podia conter as lágrimas que escorriam 

pelo seu rosto e afrouxavam seu nariz. O cabelo recém-tingido perdeu todo o seu 

encanto com aquela expressão triste e devastadora. 

     Enquanto isso, Zack se contorcia, chorando pelo que ele mesmo destruiu. Matthew 

perdeu totalmente a confiança em Zack e não iria voltar atrás, de maneira alguma... 

     – Matt... Me desculpa... 

 

... 

 

     Mas mais distante que esses dois estava a garota dos meus sonhos. Ela também 

estava abalada, mas não pelo término dos dois pombinhos... Aliás, ela nem sabia disso, 

ignorando completamente as 34 mensagens de texto que foram enviadas por Matt, quer 

dizer, Matthew. Ela estava com medo. Com medo de eu partir, e eu sentia isso há 

quilômetros de distância. 

     – O que eu faço? 

     – Em primeiro lugar,calma. Ele vai escolher, com certeza seguir os seus sonhos e 

você não pode fazer nada para interferir. Esse era o objetivo dele desde o início de sua 

jornada, lembra? 

     – Pois é... Eu sinto que se eu tirar essa oportunidade dele, eu vou estar sendo má... 

Vai ser como quebrar o coração de uma criancinha... 

     – Natalie. Calma. Vamos com muita, muita calma nessa hora. Em primeiro lugar, 

temos que mudar o seu visual, para que o processo se torne um aprendizado e não um 

aperto no coração. 

     – Mudar o meu visual? Tem certeza? 

     – Funcionou quando a minha mãe rompeu o casamento dela com o papai! Além 

disso, se ele escolher ficar com você, você só vai estar mais bonita! Tem que pensar 

pelo lado positivo de todas as coisas, filha! 
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     – Então... Eu aceito o seu desafio, Shauna. Vamos cortar esse cabelo e mostrar quem 

é a verdadeira Y! 

    – E então? Como vai ser, Senhorita Yvelgress? Eu conheço uma ótima cabeleireira! 

    – Obrigado, Shauna, mas eu vou na de sempre. Você vem comigo? 

    – Mas é claro. Amigas de infância não se separam assim no mais quando se 

encontram... 

 

... 

 

     – E então? Rhy? 

     O pokémon sorri e balança a cabeça positivamente. Isso só podia significar uma 

coisa: Ele queria ir comigo em minha jornada. Ele não queria me abandonar, afinal, fui 

eu a primeira pessoa que ele viu quando saiu do ovo, ainda confuso com tanta luz em 

seus olhos. Rhy me considerava uma mãe, ou melhor, um pai, e eu não poderia 

desperdiçar essa oportunidade para incrementar meu time, afinal, eu teria que batalhar 

contra o Riley no dia seguinte... 

     – Sean, se importa? 

     Sean me alcança a pokébola antiga de Rhy, que estava novinha em folha, por quase 

nunca ter sido usada, uma vez que Rhy ficava solto dentro de casa, como um pokémon 

de estimação. Mas dessa vez era diferente. Eu iria levar ele em uma jornada e eu 

precisava ser transportado por ele, assim como ele precisava ser transportado por mim... 

 

     Logo, eu pego a pokébola e encosto na testa de Rhy, que é sugado para dentro dela. 

Uma captura? Não. Ele apenas voltou para a pokébola que ele já tinha, mas para mim, 

aquele momento significou muito. 

      – Muito obrigado, maninho. Eu sei que vai sentir saudades do Rhy, ainda mais 

morando sozinho, mas eu preciso e muito dele... 

      – Eu sei. E... Alex? Eu me decidi. Você estava certo, eu não posso morar sozinho, 

ainda mais agora sem o Rhy. Eu... Vou me mudar para Shalour City e frequentar a 

academia de Artes. 

      – Isso, Sean! Faça o que o seu irmãozão aqui não conseguiu fazer! Vai lá e mostra o 

que é um treinador pokémon de verdade! 

      – Pode deixar. Eu vou... 
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      – É isso o que eu gosto de ouvir. Mas quando você vai? 

      – Hoje. Ainda hoje, aproveitando que é Domingo e... Eu começo amanhã. 

      – Já? 

      – Sim, há uma semana atrás eu recebi um convite de lá para eu me integrar ao 

grupo, e que se eu quisesse, era só eu ir e que as aulas começariam na segunda e... 

Droga. Eu ainda tenho que comprar materiais novos, e cancelar o meu "contrato" com a 

escola antiga, daqui de Lumiose e... Argh... Você pode me ajudar? 

      – Mas é claro. Vamos fazer isso juntos! 

      – Yeah! Valeu, Alex! Você é i melhor irmão do mundo! 

      – É? Espera até você se olhar no espelho... 

 

     E assim, partimos em direção à antiga escola de Sean, em Lumiose. Em meia-hora 

consegui desmatricular o menino da antiga escola e em mais meia-hora, consegui 

afirmar o contrato com a academia de Shalour City. Agora era oficial, as aulas 

começavam na segunda, e esse seria um mundo totalmente novo para Sean. Um mundo 

que eu não consegui atingir quando eu era menor, e que talvez hoje eu também não 

consiga... Mas como um bom irmão eu vou torcer por ele, para que tudo dê certo. 

Afinal, é isso o que significa ter uma família, certo? 

 

... 

 

     – Ah, Matt! Atende, atende! 

     E todas as ligações falhavam. Matthew estava recusando todas as chamadas de Zack. 

Estava realmente magoado com aquele que um dia chamou de amor. 

      – Por favor... Não faz isso comigo... Por favor, atende. 

      E a chamada caiu. Rejeitada novamente. 

      – Uma mensagem você não pode simplesmente recusar, não é? Então, lá vai... 

      Os dedos de Zack deslizavam pelo Smartphone, escrevendo uma nova mensagem 

em mais ou menos cinco segundos. 

 

Matthew, por favor, fala comigo. Eu sei que tá doendo, mas não é fácil pra mim 

também. 
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     – Por favor, me responde... 

     Zack esperou. Esperou. Mas a mensagem não veio. 

     – Droga... O que foi que eu fiz? Coração, porque você sempre faz isso comigo? 

 

... 

 

     – Praga! Não para de me ligar! Não para de me mandar mensagens! mas que vá pro 

inferno! Por inferno! – As lágrimas não eram mais de tristeza, eram de raiva. O rosto de 

Matthew já estava vermelho de tanto gritar. Sua raiva era incontrolável. Foi como se 

uma bomba tivesse atingido seu coração e manipulado todos os seus movimentos... 

      – VAI-PRO-IN-FER-NO!! 

      E o garoto joga o celular no chão, pisoteando-o com muita força. 

 

... 

 

      – Por favor, Sarah! Repica todo o cabelo e depois reforça a cor das pontas com essa 

tinta! 

      – Em um instante, senhorita Yvelgress! 

 

... 

 

     – Vá com Deus, maninho! 

     – Eu te amo, Alex! Não se esqueça de me mandar cartas, ou melhor, e-mails! 

     E assim, o voo para Shalour City parte, deixando apenas um garoto montado em seu 

Gogoat na pista... 

 

... 
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     – Matthew, por favor, atende... 

 

... 

 

     – Argh! Vai pra P-- que te pariu! 

 

... 

 

     – Nossa, ficou mesmo lindo o seu cabelo, Natalie! 

     – Obrigada, Shauna! 

 

... 

 

      – Vamos, Gogoat... Temos que voltar... 

      – Goat! 

 

 

     – Y... Eu... Não. Natalie, eu já tomei minha decisão! 

     Fechei os olhos e não pude conter as lágrimas desceram rolando pelo meu rosto. Ao 

mesmo tempo em que meu coração apertava e doía, eu sentia como se um peso saísse de 

minhas costas, como um alivio. Uma sensação 100% estranha, mas que deveria ser 

deixada de lado ali, naquela hora, naquele lugar, ou eu iria me arrepender para o resto 

da minha vida. 

     – Você... Escolheu ir não foi? 

     – Eu... 
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26 – VS MEGA BLAZIKEN 

 

 

     Anteriormente em XY Adventures, Riley chama X para um desafio, e se ele passar 

no desafio, que é uma batalha completa, de 6x6, Riley promete torná-lo um Detetive-

Sênior, ou seja, um detetive com graduação maior e que, consequentemente não pode 

ficar preso a uma cidade ou a uma região. Em razão disso, os últimos dias tem se 

movido em cima de uma única questão: " Ficar, ao lado de Y ou ir? " 

     X parece bastante nervoso. Riley está parado à sua frente, em uma arena de batalhas, 

apenas encarando o menino... A batalha tinha se iniciado. 

     – E então? Quem vai primeiro? – Riley tem a iniciativa. Ele percebe que não está 

sendo fácil para X. 

     – Você, é claro. 

     – Tudo bem. Pangoro, é hora de arrasar! 

     Um grande pokémon lutador salta da pokébola, levantando uma nuvem de poeira ao 

pisar com força no chão. O rugido de Pangoro era tão forte que quase quebrou o vidro 

da pokébola de X. 

     – Pan! Goro! 

     – Pangoro, hã? Pois bem, Gogoat, é com você! 

     A pokébola de Gogoat girou e girou no ar até que o grande pokémon tipo planta saiu 

dela, batendo os cascos no chão, o que lhe traz uma expressão de rivalidade nos olhos. 

     – Goat! 

     – X, você pode atacar primeiro! 

     – Certo! Gogoat, use o Double-Edge! 
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     Gogoat começa a correr em direção à Pangoro. Ao fazer isso, os cacos raspam no 

chão, formando faíscas brancas que tomam conta de seu corpo, como uma carga extra 

na investida. 

      – Pangoro, não se mova. 

      E Gogoat vem com tudo, acertando um poderoso jogo de corpo em Pangoro, que é 

empurrado, mas logo se levanta de novo... Ambos os pokémons recebem danos. 

     – Pan! 

     – Agora, Pangoro! Use Hammer Arm! 

     Pangoro dá um salto enorme, fechando seu punho, que ganha uma coloração laranja-

cintilante, quase em um tom de vermelho... E em segundos, Pangoro desce com tudo, 

usando seu braço como um martelo, batendo com força na cabeça de Gogoat, que leva 

muitos e muitos danos. 

     – Goat-- 

     – Droga! Levante-se, Gogoat! Use Vine Whip! 

     – Vine Whip? Há, por favor não me faça rir, X! Use o Hammer Arm mais uma vez! 

     Gogoat lança seus chicotes de cipó contra Pangoro, mas o tipo lutador revida com 

seus braços energizados, que ricocheteiam os chicotes de volta. Enquanto isso, Pangoro 

vem com tudo em direção à Gogoat, acertando dois socos arrebatadores no tipo grama, 

que não resiste à voracidade dos golpes. 

     – Goat-- @-@! 

     – Gogoat, não! Ah, você lutou muito bem amigão. Agora, descanse! 

     X puxa seu pokémon pra dentro da pokébola de novo. 

     – Agora é com você, Gliscor! 

 

     – Gli! Scor! 

     Gliscor salta alegre de sua pokébola, como sempre. Estava preparado para a batalha, 

esperando pelo ataque de Pangoro. 

     – Gliscor, vamos tomar a iniciativa! Use o Poison Sting! Vamos derrubá-lo antes de 

avançarmos! 

     O pokémon voador começa a girar no ar, disparando uma onda de espinhos 

venenosos que avançam pra cima de Pangoro, penetrando em sua pele... 

     – Pan! 
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     O pokémon cai no chão, gritando de dor. Estava oficialmente envenenado. 

     – Agora, Gliscor! Um tiro certeiro! Use o Guillotine! 

     Gliscor pula, energizando suas garras e avançando em direção a Pangoro, que é 

"apunhalado" pelo tiro do escorpião voador... 

     – Pan! 

     As garras de Gliscor sufocam Pangoro, que cai no chão, nocauteado... 

     – Goro... @-@! 

     – Yeah! É isso aí, Gliscor! 

     – Gli, gli! 

     – Volte, Pangoro... Bom, se você achou que isso seria fácil, está muito enganado, X. 

Krookodile, é com você! Vai! 

     – Krook! 

     Krookodile exibe um sorriso medonho no rosto, de orelha à orelha. Estava esperando 

por uma batalha de verdade fazia um tempão e não estava ali para brincadeiras. Esta era 

a habilidade de Krookodile, Intimidate. Com sua "careta", ele estava intimidando 

Gliscor, que ficava mais fraco... 

     – Vai! Use Sandstorm! 

     Krookodile começa a brilhar, e de trás dele surge um turbilhão de areia, que avança 

pra cima de Gliscor, mas parece não surtir efeito algum. 

     – Gliscor é um tipo Ground assim como Krookodile! o Sandstorm não vai funcionar 

contra ele! 

     –  Eu sei. Mas não é contra ele que eu quero usar o golpe. Krookodile, termine com 

isso! Use o Outrage! 

    Krookodile começa a ficar envolto por chamas e seus olhos mudam de cor. Ficam 

vermelhos, e com muita raiva queimando por trás deles. Outrage estava pronto e seria 

usado a qualquer instante. 

     – Vai! 

     Em uma fração de segundo, Krookodile pula e segura Gliscor como uma bola de 

basquete, lançando-o com força contra o chão, exibindo toda a sua raiva em um golpe 

fatal... 

     – Gli... Scor... @-@! 

     – Gliscor, volte! Você batalhou muito bem... 
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     – E aí? Qual a sua escolha? 

     – Eu escolho... Vivillon! Vai! 

     O tipo voador sai da pokébola exibindo suas lindas asas, que estava cada vez mais 

brilhosas, cada vez mais divônicas. 

     – Viih... 

     – Vivillon? Ahahahahah! Meu primeiro golpe foi dado! 

     A tempestade de areia volta a atazanar, golpeando Vivillon com toda a sua 

intensidade. 

     – Viih... 

     As asas de Vivillon se enchem de areia e o pokémon fica pesado –mesmo que o 

golpe tipo terra não faça nenhum "dano" no HP do pokémon–, não podendo mais voar... 

     – Krookodile, use Crunch! 

     O pokémon-crocodilo avança com tudo, energizando suas mandíbulas para uma bela 

de uma mordida. 

     – Vivillon, evasiva! 

     Vivillon se arrasta pelo chão, não podendo voar e, com um pouco de sorte, acaba se 

esquivando do golpe de Krookodile, que dá de cara no chão. 

     – Krook! 

     – Essa não! Vocês nos enganou! 

     – Vivillon, use o seu Attract! 

     O pokémon-borboleta pisca seu olho, disparando coraçõezinhos pra cima de 

Krookodile, mas o golpe falha. O dois pokémons pertencem ao mesmo sexo... 

      – Droga! 

      – Hyper Beam, Krookodile! 

      O pokémon prepara uma esfera de energia em sua boca, soltando-a na forma de uma 

raio que avança pra cima de Vivillon rapidamente. 

      – Não! 

      Vivillon agita suas asas, removendo um pouco da areia que havia sobre elas e 

formando uma onda de vento brilhante, que a empurra para cima, se esquivando da 

rajada energética que vinha da boca do pokémon noturno. 
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     – S-Silver Wind? 

     – Viih... 

     – Certo, Vivillon! Use o Struggle Bug! 

     Vivillon dispara uma rajada de energia verde contra Krookodile,que é jogado para 

trás com o impacto da explosão formada pelo raio. 

     – Krookodile! Prepare-se para mais um Outrage! 

     – Vivillon, aproveite que está aí e use o Silver Wind mais uma vez! 

     Vivillon agita as asas formando uma rajada de vento brilhoso que avança pra cima de 

Krookodile, empurrando-o contra a parede do ginásio. 

      – Krook-- 

      – Vamos, Vivillon! Retorne! 

      X opta por uma substituição. 

     – Rhy! 

     O pokémon de pedra dá um mega rugido, mostrando sua ira. 

     – Vai, Rhy! Vamos acabar com isso... 

     Krookodile se mexe, tentando descolar da parede (ou do que sobrou dela), mas é 

praticamente impossível. O Silver Wind de Vivillon foi tão selvagem quanto um 

furacão. 

      – ...Ice Beam! 

      Rhyhorn abre a boca, formando uma boca de energia na frente dela. Dessa bola 

surgem três raios de energia, que avançam para cima de Krookodile – que estava 

totalmente à mercê do ataque –, congelando seu corpo por completo... 

      – Krook-- @-@! 

      – Krookodile! OMG! Eu não acredito! Você conseguiu derrotar o Krookodile? 

      – Como sempre, eu venço! 

      – É, mas desse vai ser impossível vencer! Vai, Blaziken! 

     Um frango gigante surge, saltando para um lado e para o outro, enquanto exibe os 

poderosos músculos de suas pernas. Seus punhos começam a pegar fogo e de sua boca 

começam a sair brasas vez ou outra, quando este respira por ela. 

     – Blaaaaaziken! 
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     – Vamos, Rhyhorn! Use o seu Stone Edge! 

     Ao redor de Rhyhorn se forma uma roda de pedras afiadíssimas, que são lançadas 

imediatamente pra cima de Blaziken. 

     – Salte! 

     Blaziken salta, evitando o ataque, que atinge a parede. 

     – Agora, Blaziken! Evolua! 

     O corpo de Blaziken começa a brilhar e a mudar. No final da "transformação", 

muitas luzes cobrem o corpo do pokémon, e uma fita de DNA surge em sua testa, 

desparecendo logo depois. 

      – Mega...Blaziken! – O pokémon anuncia seu novo nome, parte da Mega Evolução, 

um tipo diferente de evolução descoberto muito, muito recentemente. 

      – Droga! Rhyhorn, use Bulldoze! 

      – Salte! 

      MegaBlaziken salta, evitando o ataque, que faz o chão tremer. Como Blaziken não 

estava no chão, não recebeu dano algum... 

      – Blaziken, use o Sky Uppercut! 

      O punho de MegaBlaziken fica energizado e o pokémon Mega evoluído avança, 

espancando Rhyhorn como se ele fosse papel. Com isso, o pokémon de pedra chega ao 

seu limite, desistindo da luta... 

      – Rhy-- @-@! 

      – Rhyhorn! Não! 

      – Vamos... O que tem pra mim? 

      Rhyhorn volta para a pokébola e Vivillon é mandado para fora de novo. 

      – Viih... 

      – Blaziken, use Flamethrower! 

      MegaBlaziken cuspe uma poderosa rajada de fogo contra Vivillon, que tem suas 

asas queimadas pelo golpe, sendo levado à falência... 

      – Viih-- @-@! 

      – Droga... Se você gosta de saltar, aqui está o seu parceiro perfeito! Vai, Froakie! 

     – Froa! Kie! 
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     O pokémon tipo água, saltitante como sempre, encara MegaBlaziken com garra, 

como se estivesse lidando com um oponente de mesmo nível. 

     – Blaziken, use o Blaze Kick! 

     – Não mesmo! Bounce! 

     O pé de Blaziken fica envolto por fogo, no entanto, Froakie dá um salto maior do 

que os de Blaziken, fazendo o golpe do tipo fogo falhar. 

     – Blaze! 

     – Vai! 

     Froakie desce com tudo, acertando Blaziken com uma cabeçada. Porém, o golpe 

parece nem fazer cócegas no gigante de fogo. 

     – Aproveite que está perto e use Water Gun! 

 

     Froakie acerta um jato de água pressurizada em Blaziken, causando-lhe grandes 

danos. A pressão do jato é tão forte que empurra o corpo de Froakie para longe do 

gigante, se afastando do perigo... 

     – Blaziken, use o Brave Bird! 

     – Blaze! 

     MegaBlaziken fica envolto por chamas, que logo se tornam uma carga de energia 

azul. Assim, o pokémon de fogo salta, realizando um golpe tipo voador que acerta 

Froakie com tudo... 

      – Froa-- 

      – Froakie, não! 

      – @-@! 

      MegaBlaziken se contorce de dor. Seu corpo foi sobrecarregado e pequenos raios na 

cor azul penetram sua pele, gerando um grande desconforto. 

      – Eu sinto muito X... Mas você só tem mais um pokémon! 

      – Ah, é? Isso não quer dizer que eu vá perder! Grrr! Volte, Froakie! Mienfoo, 

arrase! 

     Mienfoo sai de sua pokébola pronto para a luta, encarando MegaBlaziken com uma 

cara malvada. Por dentro, estava apavorado, mas seu orgulho em primeiro lugar, 

portanto, fazia cara de que estava tudo muito fácil. 
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     – Blaziken, use o Brave Bird, agora! 

     Blaziken fica envolto por uma carga azul e logo avança para mais um ataque... 

     – Mienfoo, Quick Guard! 

     Mienfoo amplia uma barreira de luz vermelha em sua frente, mas a carga de 

MegaBlaziken é mais forte e faz com que a proteção se quebre, atingindo Mienfoo com 

tudo. 

     – Não! 

     – Foo! 

     O pokémon pequenino segura MegaBlaziken com seus braços, e com muito esforço, 

Mienfoo acaba parando o ataque... 

     – Hã? Eu não acredito! Ele parou o Brave Bird só com as mãos? 

     – Foo... Foo... Foo... 

     – Vamos, Mienfoo! Só sobrou você! Você precisa me ajudar a derrotar este e mais 

alguns pokémons ou então... Tudo estará acabado! 

     – Foo! 

     Mienfoo, suando, balança a cabeça positivamente e um fenômeno raro começa a 

acontecer... 

     O corpo de Mienfoo começa a brilhar e a crescer, mudando gradativamente. O que 

antes era um pokémon pequeno e aparentemente fraco, agora era um grande pokémon, 

pronto para o que der e vier. 

     – Shao! 

     – M-Mienshao? 

 

... 

 

     – Y... Eu... Não. Natalie, eu já tomei minha decisão! 

     Fechei os olhos e não pude conter as lágrimas desceram rolando pelo meu rosto. Ao 

mesmo tempo em que meu coração apertava e doía, eu sentia como se um peso saísse de 

minhas costas, como um alivio. Uma sensação 100% estranha, mas que deveria ser 

deixada de lado ali, naquela hora, naquele lugar, ou eu iria me arrepender para o resto 

da minha vida. 
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     – Você... Escolheu ir não foi? 

     – Eu... Eu perdi. 

 

... 

 

     – Mienshao, Focus Blast! 

     Mienshao forma uma esfera de energia na sua mão, lançando-a contra 

MegaBlaziken, que recebe o golpe, mas não leva muitos danos. 

     – Blaziken, use o Blaze Kick! 

     O pé de MegaBlaziken pega fogo, e Mienshao leva um chute flamejante bem na 

cara. 

     – Shao! 

     – Agora, MegaBlaziken! Use o Brave Bird! 

     – O que? Não! Mienshao, Grass Knot! 

     Mienshao começa a brilhar em um tom de verde, formando raízes que puxam 

MegaBlaziken em direção ao chão duro, antes mesmo que ele pudesse realizar seu 

ataque... 

     – Foi efetivo por causa do peso, não por causa do tipo, mas tudo bem, porque o 

Blaziken ainda pode realizar o Brave Bird... Não temos pressa, não é mesmo? 

      – Blaze! 

      MegaBlaziken fica envolto por fogo, queimando as plantinhas que o prendiam ao 

chão... Depois de solto, as chamas começam a ficarem mais claras, em um tom de azul, 

e começam a agir como rajadas de eletricidade e não mais como fogo... O pokémon 

estava pronto. 

      – Vá! 

      O pokémon gigante avança, com uma força e velocidade incríveis... 

       – Mienshao, Quick Guard! 

       A barreira vermelha se forma novamente, mas dessa vez por tempo o suficiente de 

Mienshao aumentar sua defesa e logo desaparecer... Mienshao estava bem na linha de 

frente. O Ataque de MegaBlaziken não levaria nem cinco segundos para acertá-lo. Não 

tinha como esquivar. Foi então que o jovem detetive errou... 
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     – Mienshao! Vai ter que segurar! 

     Mienshao abre as mãos, esperando pelo golpe, mas MegaBlaziken não cai no mesmo 

truque duas vezes e avança mais rápido ainda, empurrando e prensando Mienshao 

contra a parede. 

     – Shao-- 

     – Mega-- 

     Os dois pokémons recebem danos e caem no chão... 

     – Mienshao! 

     – @-@! 

     – Blaziken! 

     – @-@! 

     Naquele momento, X ficou sem nenhum dos seus 6 pokémons para continuar a 

batalha, mesmo que MegaBlaziken tivesse sido derrotado e automaticamente 

"revertido" à Blaziken com o seu nocaute. Apenas isso bastava para que Riley fosse 

declarado o campeão da luta... Acabou. Tudo tinha chegado ao seu fim. 

 

... 

 

      – Ah... X... Você... Perdeu? Isso significa que-- 

      – Que eu vou ficar aqui com você! – As lágrimas despencam mais rápidas do que 

nunca. Coloco as mãos sobre meu rosto, tapando meus olhos, que pareciam mais uma 

cachoeira. 

     – X... Não fica assim, eu... Eu já volto! 

     Y dás as costas e sai do nosso quarto, no Centro Pokémon. 

     >Toc, toc, toc< 

     Y batia com força na porta, que logo se abriu, revelando o rosto de um detetive 

superior. Extremamente superior à mim... 

      – Riley! Por favor! Faça com que o X realize o sonho dele! Deixa ele ir com você! 

Gradua ele como um Detetive-Sênior! Ele se esforçou tanto! Não pode ter seu sonho 

massacrado assim, né? 

     – Desculpe, Y, mas ele... Ele perdeu. Não há nada que eu possa fazer! 
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     – Tem certeza? Riley, por favor! É o sonho dele que tá nas suas mãos! Com certeza 

ele não terá essa oportunidade na vida dele de novo. E tudo depende de você! Por favor, 

vai. Eu só quero ver ele sorrir mais uma vez. Por favor. Eu sei que você não é assim! Se 

põe no lugar dele! Pensa em como você reagiria caso tivesse seu sonho detonado? 

Pensa, Riley. Pensa. Eu... Eu sei que não tenho sido uma boa namorada, mas eu amo o 

X... Quer dizer, eu realmente sinto algo por ele e não suporto ver lágrimas escorrendo 

por aquele rostinho fofo... Aquelas covinhas. Aquele sorriso... 

      As lágrimas começam a escorrer pelo rosto de Y. O que ela estava fazendo era 

muito nobre. Estava pedindo para Riley me deixar ir, mesmo que isso significasse o 

nosso fim... E tudo porque ela queria ver o meu sorriso novamente. 

      – Vamos, Riley... No fundo ele é só uma criança sonhadora e ele batalhou muito 

para chegar até aqui. Não pode simplesmente ser ignorado por um cara em quem ele 

confiou a vida há duas semanas atrás. 

     Riley parou, colocou a xícara com o café quente em cima da mesa de vidro, olhou 

para Y, chorando, desesperada e sentiu seu coração apertando. Alguma coisa precisava 

ser feita. 

     – Okay... Você venceu. Eu vou até ele. 
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EPÍLOGO 
 

     Naquela noite o céu chorava litros e litros de chuva. As nuvens negras encobriam 

toda a cidade e os relâmpagos vez ou outra assustavam algum Bunnelby selvagem que 

passava por ali. Era a primeira noite sem X e Y estava arrasada por um lado, mas feliz 

pelo outro. Ela não pode ficar com ele, mas ajudou o garoto a realizar seu sonho. Tudo o 

que ela precisava nesse momento era se distrair e pensar no seu futuro como uma 

treinadora pokémon, uma vez que suas cartas para a Pokémon Top Model 2013 não 

chegaram à tempo do concurso de estilistas. 

     Ela estava sozinha em casa... A cada cinco minutos, ela pensava em X, e a cada 

cinco segundos, ela pensava nos dois juntos. Estava apaixonada e seu coração havia 

sido partido. Ela podia sentir a dor física no peito, ainda que era tudo "psicológico". 

Podia sentir ainda o toque de X, os beijos, os carinhos e até ficava relembrando a 

primeira vez dos dois. Mas estava cansada daquilo. Tinha que partir para outra e desejar 

que X fosse muito feliz com outra pessoa. Seria o melhor para os dois... 

     Nisso, um barulho estranho lá fora chama a atenção da garota. Barulho de cascalho 

sendo amassado um contra o outro. Alguém vinha chegando. Exato um segundo depois, 

a campainha toca e a garota vai atender a porta. 

     – Ele já foi? 

     – Sim... – As lágrimas escorriam pela face de Y, que tentava não chorar, enquanto 

conversava com  seu amigo Matthew, que também estava arrasado com os 

acontecimentos da última semana. – Ontem à noite. 

      – Droga. Não pude me despedir. Eu estava tão louco com o Zack e... Nem acredita! 

Ele não parou de me mandar mensagens! Dizendo que queria o meu perdão e que não 

poderia prosseguir sem que eu o perdoasse... – Matthew perde o controle e começa a 

chorar, se abraçando na menina. – É, minha cara Y. Parece que só sobramos nós dois 

agora... 

     – É mesmo uma pena você ser gay, Matt! 

     – Eu sei... Eu sei... Eu... Daria tudo para ser "normal". Daria tudo para que meus pais 

me amassem. 

     – Não diga isso, Matthew! Você é normal, só é diferente dos demais, mas isso 

porque você "brilha" mais do que qualquer outro. E seus pais te amam 

incondicionalmente! Afinal, são seus PAIS! 

     O garoto, se segurando para não chorar, senta do lado da menina e põe o braço atrás 

das costas dela, apertando-a com força, em direção a seu corpo... E isso acabava 
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reconfortando Y. Naquele momento ele nem se preocupou pela garota ter chamado ele 

de Matt. Ele apenas queria carinho, tanto quanto ela. 

     – Matthew... Pra onde você vai agora? O que vai fazer da vida? 

     – A jornada não pode terminar, não é? Vou continuar no meu caminho para me 

tornar um Mestre dos tipos Fairy e vou mostrar pro mundo o quão "machos" eles podem 

ser! 

     – Ok... Mas e aí? Vem comigo? Vamos para a Academia de Artes Pokémon, em 

Shalour City! A 'AAP', como muitos chamam, é uma escola onde os treinadores 

pokémon são ensinados, são treinados, ao lado de seus pokémons. Acho que você já 

deve ter ouvido falar dela... Lá os alunos dormem, capturam pokémons, participam de 

provas malucas e concursos competindo contra colegas ou estudantes de outra turma... 

Vai ser muito legal e... Eu já decidi que vou entrar, mas não queria ir sozinha. Queria 

que você fosse junto... Além do mais, é a nossa única chance de detonar em um ginásio 

dessa região. 

      – Tá bom, mas só porque você é a minha gatinha! – Matthew não estava em 

condições de recusar, afinal, era uma das melhores escolas da região e se baseava tanto 

nos ensinos básicos das matérias como Química e Física quanto no treino de pokémons 

e até dos próprios treinadores. Sabia que seria bom para ele e não havia outra forma 

melhor de gastar sua poupança a não ser entrando para a APP. – Talvez seja a minha 

última chance em uma escola... Ensino Médio? 

      – Médio-Superior. 

      –  Por mim tá beleza. Tudo o que nós precisamos nesse momento é de bastante 

distração! Mas... Espere, Y. Isso também quer dizer... 

     – Conhecer pessoas novas? Arranjar namorados? Sair para passear no Shopping com 

os amigos? 

     – Também, mas esse pode ser o início de nosso sucesso. Se esses profissionais nos 

treinarem bem, com certeza conseguiremos entrar para a Liga Pokémon e com certeza 

mostraremos ao mundo que somos campeões! 

      – Exato, mas até lá... Quer comer pipoca? 
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