Wario and co Media Presenterar;
Starring: bröderna Wario-Ware-Man, Warrio, VARIO, och biet Maja, i:
Wario bros' & Maya the Bee! (Påbörjades: 17/06/2017 00:25|Blev klart: 05/09/2017 22:40)
Series 1, Episode 1: Tempeläventyret
Berättar Wario-Ware-Man: Det är en oerhört fridfull morgon i Wario Island, och alla Dumb-Crows och
trästockar är ute och antingen solbadar i trädgården eller badar i svett. Wario-Ware-Man däremot sitter inne
och tittar på TV, medans hans andra bröder är ute och försöker fånga Warionäsor... Öm, just det ja. Glömde
berätta att jag, Wario-Ware-Man är berättarn i denna serien, eftersom Wario nu håller på med annat.
Dessutom kommer denna serien att bli lite annorlunda jämfört med Wario showen. Men iallafall, jag
hoppas ni läsare kommer finna denna serie lika intressant (eller inte) som The Wario Showen var, även om
saker och ting kanske inte känns direkt likadant utan Wario... eller tvärtom. Förresten, sa jag just "utan
Wario"??
Wario-Ware-Man: *Gääsp!* Nää, det är då fanken inget vettigt på TV idag. Det enda jag väntar på nu är
förstås "Fatso-News", vilket sägs enligt tablån i tidningen här ska börja sändas... om 5 timmar.
--Efter att ha väntat i precis fem timmar-Wario-Ware-Man: Nä, nu verkar det som att tidningen här ljuger. Jag har väntat i FEM timmar nu, och
ändå ser det inte ut som att "Fatso-News" kommer sändas. Jag väntar i 15 minuter till så får vi se...
--Efter att 15 minuter har gått-Wario-Ware-Man: Jahapp. Verkar som att "Fatso-News" inte kommer sändas alls idag... få se vad som sägs
i tidningen här. *Läser lite i tidningen* Ok, som det ser ut så kommer det inte bli några nyheter idag
överhuvudtaget.
*Warrio kommer in*
Wario-Ware-Man: Men tjena Warrio. Tröttnat på att jaga Warionäsor idag eller?
Warrio: Mjaee.. rättare sagt väldigt törstig efter allt springande bakom huset. Jag går in i köket och tar mig
lite vatten.
Wario-Ware-Man: Visst, gör det. Jag sitter och läser i tidningen så länge, för "Fatso-News" verkar inte
sändas på TV idag.
Warrio: Jaså? Sicken osis där!
Wario-Ware-Man: Ja ja, man har väl alltid sin kära tidning i handen här om man nu vill få en liten försmak
på allt nytt som händer här i världen.
Warrio: Som sant, Wario-Ware-Man.
Wario-Ware-Man: Alright, få se vad som sägs i tidningen här... *vecklar ut nyhetstidningen och börjar läsa
i den* hmm... Jaså, så de påstår i väderprognosen här att det ska bli hällregn idag!
Warrio: Öhm... det verkar redan ha blivit regn Wario-Ware-Man. Titta ut i fönstret så får du se!
Wario-Ware-Man: *tittar ut genom fönstret bakom soffan, och får syn på världens stormregn utanför.*
Suck... sicken otur man har med vädret idag då! Jag som var på väg att fundera på om vi skulle ta oss ut
nånstans i den underbara solen...
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*Dörrklockan ringer på ytterdörren*
Warrio: Dörrklockan ringer Wario-Ware-Man!
Wario-Ware-Man: Jamen gå och öppna ytterdörren då.
Warrio: Önskar jag kunde, men tyvärr e jag upptagen med att rensa papegojans bur. *rotar i sin papegojas
bur med en liten kattspade*
Wario-Ware-Man: Suck... jag går väl och öppnar då. *kliver upp ur soffan och ska just gå och öppna
ytterdörren, och får plötsligt en flod av vatten över sig när dörren väl öppnas*
VARIO, helt genomblöt: Hallå där store broder. Varför ligger du nere på golvet som en nära-döende fisk??
Wario-Ware-Man, ligger nere på golvet helt blöt: Vad tror du det ser ut som? Jag har just precis blivit
ihjälskvättad av en jäkla syndaflod när jag väl skulle öppna ytterdörren! *reser sig upp igen*
VARIO: Åh, sorry där... kanske är bäst om jag går in och stänger dörren efter mig innan det kommer in
mer vatten. *går in och stänger sen dörren* Fy fasen alltså vilket blötväder det plötsligt blev där ute!
Wario-Ware-Man: Jepp. En jädra otur där kan man säga, eftersom jag var nära på att föreslå att vi skulle ta
oss utanför hemmet och hitta på nåt.
Warrio: Alldeles precis. Vem vet HUR länge det egentligen kommer regna...
Wario-Ware-Man: Troligen lär det nog regna hela dan, såvida inte ett vädermirakel plötsligt sker.
VARIO: *Har just bytt till nya overaller och kläder* Nåt vettigt på nyheterna idag Wario-Ware-Man?
Wario-Ware-Man: Inte nånting av vett WHATSOEVER! Förresten blev det inga nyheter på TV idag, så vi
har inte missat något jätteviktigt om man säger så.
VARIO: Åh, ok...
*Dörrklockan ringer igen*
Wario-Ware-Man: Men vad f... jag har JUST PRECIS satt mig ner i soffan! Alright alright, jag går väl och
öppnar igen då. *går upp och ska just öppna dörren, men hoppar ifrån dörren när den väl öppnas för att
undvika att få en flod av vatten över sig* Phew... där undvek man allt den andra syndafloden minsann! Ok,
vem är det som kommer hit nu då? En försäljare eller??
Maja: Men Wario-Ware-Man. Det är ju jag, Maja! *tar av sig huvan på sin regnjacka*
Wario-Ware-Man: Men tjenare där, tjejen. Har vart ute i regnet du med ser jag?
Maja: Tja, jag har just precis kommit över till erat hus bara för att se hur ni bröder har det. Och som det
regnar idag alltså! Det känns nästan som rena syndafloden därute.
Wario-Ware-Man: I know, I know. Det är bara att kliva in i värmen här och torka upp lite.
Maja: Alright. Ska bara tömma mitt paraply först. *vecklar ut paraplyet, och ur det kommer en hel flod av
vatten, vilket gör så att Wario-Ware-Man spolas bort mot en av väggarna i deras hus*
Warrio: Hah, snacka om att ha ett paraply som kan lagra allt vatten som finns uppe i vänern!
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Wario-Ware-Man: Ha ha, jättekul där Warrio. *reser sig upp igen, helt genomblöt*
Maja: Ursäkta mig för det där Wario-Ware-Man. Paraplyet var så fullt med vatten så att det liksom
behövde tömmas.
Wario-Ware-Man: Det är ingen fara, Maja. Är bara lite less på att få ytterligare en syndaflod rakt över mig.
Maja: Så, vad pågår här då? *sätter sig ner i Wariobrödernas soffa*
Warrio: Tja... inte mycket direkt. Visserligen var väl jag och VARIO ute och jagade Warionäsor tidigare i
morse... tills detta störtregn kom och sabbade allting.
Wario-Ware-Man: Innan regnet kom så funderade jag på om vi bröder skulle sätta oss på Wario-bikarna
och köra iväg nånstans.
Maja: Äsch. Inte behöver man väl sol varje gång man ska ut någonstans. Förresten, jag har läst lite i
tidningen som landade rakt utanför dörren till mitt hus i morse, och jag hittade en liten artikel om en
nyupptäckt skatt. *tar fram tidningen ur fickan och ger den till Wario-Ware-Man* Ursäkta om tidningen är
lite blöt, men det kan ni skylla på vädret där ute.
Wario-Ware-Man: Sure. Få se på artikeln... *börjar läsa i tidningen* Hm... "enligt en gammal snubbe med
skägg och snurriga glasögon så verkar det finnas en skatt begravd långt inne i ett gammalt tempel nånstans
i Wario Island. Vad för slags skatt det ryktas om är än inte klart, eftersom snubben vi intervjuade igår har
aldrig kommit tillbaka. Fler skattjägare har försökt att utforska insidan av templet, men även de har aldrig
kommit tillbaka, så skatten lär nog förbli gömd från alla kommande generationer..." Hm... Jag anar
någonting här grabbar.
Warrio: Vadå Wario-Ware-Man?
Wario-Ware-Man: Jag ska just komma till det... vad sägs om att vi åker ut på lite skattjakt grabbar?
Warrio: Skattjakt säger du?
Wario-Ware-Man: Just det. Ska bara gå över till Wario och fråga om han ska med...
Maja: Öhm... du vet väl om att Wario inte längre bor här, eller hur?
Wario-Ware-Man: *är tyst en liten kort stund* Åh, just det ja. Tack för påminnelsen.
VARIO: Ska vi ge oss iväg med en gång?
Wario-Ware-Man: Det är väl lika bra det, annars lär nog det hela inte bli av. Kom grabbar, dags att rota
fram våra Wario-Bikes och ge oss ut i det fria!
Warrio: On our way Wario-Ware-Man!
VARIO: Och innan nån av er andra frågar, så... ja, jag tänker följa med!
Warrio: Tjae... inte att jag tänkte fråga dig om det, men... ah, whatever... *går in i sovrummet för att packa
ryggsäcken.*
Berättar Wario-Ware-Man: Wariobröderna förbereder sig inför en liten trip efter att ha läst en artikel som
Maja hittade i tidningen. En liten stund senare står allihopa ute med sina Wario-Bikes. Maja verkar även ha
köpt sig en egen motorcykel, med ett litet motiv frampå biken som ser ut som en vit blomma.
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Wario-Ware-Man: Alright. Har ni med er allt det ni behöver?
Warrio: Min väska e fullpackad.
Maja: Min med. Vad säger ni om min nya bike bredvid mig? Väldigt snygg va?
Wario-Ware-Man: Jag tycker den ser rätt frän ut faktiskt! *pausar en liten stund* ... Undrar varför VARIO
dröjer så länge...
VARIO: *kommer ut ur huset med en saftflaska i handen* Ursäkta att jag tog sån tid. Skulle bara göra
iordning lite saft till mig själv innan vi sticker iväg.
Warrio: *Suck...* som jag misstänkte. Du kan bara inte vara utan din saft någon gång, eller hur?
VARIO: Vadå? Jag tycker faktiskt att det är en rätt go dricka. Pepsi, Coca-Cola, och allt annat sånt trams
tycker jag kan hoppa ner i sjön.
Wario-Ware-Man: Ja ja. Huvudsaken är väl att var och en har allt det de vill ha med sig under åkturen.
Warrio: Agreed.
Wario-Ware-Man: Alright. Dags att sätta igång bikarna och köra hela vägen ut till det fria!
Berättar Wario-Ware-Man: Brruum, brruum, och så far våra kära vänner iväg ut på en liten tur i regnvädret.
Någon timme senare så har de nu precis kört förbi utkanten av stan och fortsätter rulla på.
Wario-Ware-Man: Ska bli kul att åka ut på lite skattjakt, eller hur grabbar?
VARIO: Exakt!
Warrio: Det hela hade nog känts mycket kuligare om det inte öste ner en massa regn på oss hela vägen ut
till det däringa templet...
Wario-Ware-Man: Ja ja. Inget vi kan göra nåt åt tyvärr. *Stannar sin bike vid en skylt, och de andra gör
därefter samma sak* Hm... Skylten visar två helt olika håll. Åt vilket håll tycker ni vi ska svänga?
Maja: Vad sägs om att vi svänger åt vänster?
Warrio: Tjaa... jag kan själv inte avgöra åt vilket håll vi ska åt, så vi kan väl följa Maja's förslag.
Wario-Ware-Man: Alright, då blir det vänster.
Berättar Wario-Ware-Man: De svänger åt vänster och kör vidare. Efter några få kilometer eller så har Maja
och Wariobröderna äntligen kommit ut i det gröna, där templet sägs ligga nånstans.
Wario-Ware-Man: Oaah... känn på den friska luften bröder... ute i regnet förstås, jag vet.
Warrio: Whatever, nu ska vi bara fokusera på att hitta det där templet och sno dess skatter.
Maja: Det hoppas jag på också! *kliver ner från sin bike och går bort där Wariobröderna står och tittar
runt* Hm... måste erkänna att det ser ganska fint ut härute.
Warrio: Ääh, vi har väl inte tid med att beskåda naturen nu, eller?
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VARIO: Beror väl alldeles på... vad tycker ni andra?
Wario-Ware-Man: Tja... vi har tyvärr ingen tid att ödsla på att gå omkring härute, så det får väl bli till att
sätta fart mot templet... vart det nu kan ligga... *tittar bakom sig och får se att Warrio inte är där* Öhm...
Var inte Warrio här nyss?
VARIO: Gissa en gång till där *pekar bort mot nån liten gräsplätt där Warrio nu vandrar och försöker ta
kort på en Warionäsa*
Wario-Ware-Man: Jahapp... och han som sade att vi inte hade någon tid att slösa på nån som helst
naturbeskådning.
VARIO: *får syn på Maja, som just ska ta av sig sin regnjacka* Öhm... Maja, du ska väl inte ta av dig din
regnjacka nu?? Det regnar ju fortfarande!
Maja: Mjaa... det känns lite för varmt för mig bara.
VARIO: Men solen lyser ju inte ens?! ... *tittar upp mot himlen och får se att det just slutat regna med
solen tittandes fram* jaha, då har det plötsligt slutat regna... glöm vad jag just sa.
Wario-Ware-Man: Jahapp, då får jag väl ta av mig min regnskjorta också då... *tittar bort mot höger där de
andra är medans han tar av sig regnskjortan* Vad...? Säg mig Maja, men sen NÄR började du ha kjol på
dig??
Maja: För några dagar sen, hur så?
Wario-Ware-Man: Mjaa... inget speciellt. Blev bara lite överraskad där liksom. Hade inte riktigt väntat mig
att se det där.
Maja: Ah, på så sätt. Iallafall, jag tycker den klär mig rätt snyggt. Dessutom har den blå färg. *börjar
snurra runt lite med ena benet i luften och armarna utåt*
Wario-Ware-Man: Tja. Ursäkta om jag påpekar detta, men färgen på din kjol är nästan snarlik kjolen på
Mimmi Pigg!
Maja: Hunh? *tittar ner på sin kjol och börjar fundera lite* Hm, jag kan nog hålla med dig där lite.
Wario-Ware-Man: Men, det är väl bara coincidence antar jag väl?
Maja: Kanske, kanske inte. Vad Mimmi skulle säga om det... det får vi väl reda på när vi väl stöter på
henne nån dag.
Wario-Ware-Man: Det vill säga... OM vi nu skulle göra det. *får se Warrio kommandes tillbaka, med snor
över hela kroppen* Hah, så Warionäse-åskådarn är tillbaka ser jag. Fick du till några bra kort på den?
Warrio: Inte nåt bra måste jag säga. När jag väl försökte ta kort på den så vände den baken mot kameran.
Och inte nog med det, av nån anledning så var den bara tvungen till att nysa rakt i ansiktet på mig, och titta
som jag ser ut nu!
Wario-Ware-Man: Jepp, du ser ganska äcklig ut med allt det där snoret på kroppen. Synd att det slutat
regna bara, annars hade du kunnat ta dig en dusch nu, om inte... *tittar sig omkring lite och får syn på en
liten bäck* Å andra sidan, så kan du väl gå till bäcken där borta och tvätta av dig.
Warrio: Hrm... Nåväl, man har inget annat val, så...*går bort ner mot bäcken för att tvätta av sig lite*
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Wario-Ware-Man: Alright. Vad säger ni andra? Kanske e dags att ge sig iväg bort till det däringa templet
sen efter Warrio tvättat av sig, eller?
VARIO: Alldeles precis.
Berättar Wario-Ware-Man: Efter att Warrio väl tvättat av sig allt snor på kroppen så sätter våra vänner fart
bort mot templet. Efter någon timmes letande så har de äntligen hittat det. Men till deras (iallafall
Wariobrödernas) frustration...
Warrio: Så är ingången blockerad!!
Wario-Ware-Man: Jag vet. Det är faktiskt lite dumt det, men det finns nog en orsak till varför...
Maja: Antingen för att inkräktare inte ska kunna ta sig in, eller också bara för att hindra en från att...
Warrio: Hindra en från att roffa åt sig alla skatter därinne?! Vad tror de att vi är för några egentligen,
gravplundrare??
Wario-Ware-Man: Jaoo... den anledningen finns väl också... men bry er inte om det nu. Nu ska vi bara
försöka ta oss in på något sätt..
VARIO: Hm... *ser en liten knapp på sidan av ingången och trycker på den, och dörren öppnar sig
plötsligt*
Wario-Ware-Man: What the... VARIO, hur fasen fick du gången till att öppna sig sådär??
VARIO: Jag såg bara en knapp på sidan av väggen, och... ja, jag tryckte på den för att se vad som hände.
Wario-Ware-Man: Det är då allt tur att vi har dig ibland! ... Nåväl, dags att ge oss in i templet allihopa. Må
rikedomarna därinne bli våra!
Maja: On our way!
Berättar Wario-Ware-Man: De ger sig in i templet för att snoka lite. Kommer de att finna någon skatt
därinne, eller blir det åt helvete med alltihopa? Det är det vi får se senare frampå. Efter några minuters
vandrande så kommer de plötsligt till ett litet rum där vägen bara tar slut.
Wario-Ware-Man: Hm. Väldigt konstigt det här...
Maja: Ja. Här verkar allting bara ta slut.
Warrio: Som jag misstänkte. Detta tempel är bara en bluff! Någon försöker lura oss igen.
Wario-Ware-Man: Nej då, Warrio! Det må nog finnas en annan väg vi kan ta. Kom grabbar så försöker vi
leta efter en annan gång!
Maja: Det behövs inte Wario-Ware-Man. Detta må se ut som en återvändsgränd, men bakom dessa väggar
så finns det säkert en väg in.
VARIO: Dessutom finns det bara en gång, och det är den vi är i nu.
Wario-Ware-Man: Just det ja. Dumt tänkt av mig där... Så, vilken av väggarna kan det vara tror ni?
Maja: Hm. Jag provar med att trycka min hand mot väggen till höger.
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Berättar Wario-Ware-Man: Maja trycker sin hand mot den högra väggen för att se om den öppnar sig, och
till deras förhoppning så reser den sig upp.
Warrio: Men tjena, äntligen börjar det hända lite grejer här!
Wario-Ware-Man: Ok grabbar, då beger vi oss in. Vad ni bröder än gör, ge er inte av på era egna villovägar.
Det kan finnas en hel del luriga saker härinne, och vem fanken vet vad som skulle hända om någon av oss
kommer bort från varandra!
Warrio: Alright, vi lovar.
Berättar Wario-Ware-Man: De fortsätter längre in, utan något som helst avbrott... Ok, förutom det faktum
att VARIO blir skrämd av det lilla minsta, speciellt när allt är så mörkt runt omkring de.
Warrio: VARIO, sluta upp med att vara så himlans uppskrämd över allt som låter eller rör sig. Jag kan inte
höra vad jag själv tänker när du håller på så där.
VARIO: Amen hur ska jag kunna hjälpa det?? Jag har alltid varit en räddhare i mörkret, och det hjälper
mig inte ett dugg att du håller på och kommenterar om det jämt!
Wario-Ware-Man: Kan ni båda sluta nu eller? Det gäller framför allt dig, Warrio!
Warrio: Ok, ok. Men jag har allt rätt om det där med att VARIO är lite föör skrajsen av sig.
Wario-Ware-Man: Jamen, det där är väl något som VARIO själv får jobba med, punkt slut. Tyvärr finns det
inga lamper härinne, eftersom... ja, ni vet... gamla tempel har inga lampor som går på ström helt enkelt. Så
det får bli till att gå runt i mörkret och bli vettskrämd av saker och ting.
Maja: *håller i sin ficklampa* Amen klaga inte nu där bak. Jag har ju en ficklampa här, så vi ser allt vart vi
är på väg nånstans!
Wario-Ware-Man: Tjaee... JAG klagar inte iallafall... förutom att alla väggmålningarna ser så otroligt fula
ut.
Warrio: Som konstigt nog ser ut som att en snubbe från forntida egypten skulle ha ritat det där...
Wario-Ware-Man: Jepp. Väldigt mysko... samt oerhört illa passande i ett tempel! ... Nåväl, huvudsaken är
att vi hittar den där skatten någon gång.
Berättar Wario-Ware-Man: Våra vänner fortsätter längre in, letandes i vartenda vrå efter den gömda skatten
som ännu inte hittats. Inom några minuter eller så kommer de till en viss punkt där gången delar sig i tre.
Maja: Hm... vilken väg ska vi ta?
Warrio: Tjaa...*kliar sig lite i mössan* jag har ingen aning om vilken väg vi ska ta sörru.
VARIO: Ömm... Vad sägs om vänster kanske? *pekar till gången åt vänster*
Wario-Ware-Man: Hm... säker på det VARIO?
VARIO: Jag vet inte där... Vad säger Maja?
Maja: Jo... eftersom VARIO föreslog det, så kanske vi borde pröva gången till vänster.
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Wario-Ware-Man: Ok, vänster blir det då.
Warrio: *står still och funderar en liten stund, men inser försent att de andra just börjat gå* Haöh...? Hallå,
vänta på mig hörni!!
Berättar Wario-Ware-Man: Warrio ska just börja hinna ikapp sina vänner, men ljuset försvinner allt mer
och mer, så mycket så att han inte längre kan se något.
Warrio: Jahapp, där försvann lyset... vet inte ens vart som är vänster och vart höger är...
Berättar Wario-Ware-Man: Warrio chansar och tar den vägen han först tänker på... vilket förstås blir rakt
fram. Samtidigt borta hos de andra så vandrar de än inne i deras gång, ovetandes att Warrio nu inte är med
de.
VARIO: Hua... det e så jäkla mörkt härinne!
Wario-Ware-Man: Jag vet. Vi får nöja oss med lyset från Maja's ficklampa så länge tills vi kommer till nåt
lite ljusare ställe.
Maja: Tyvärr blir det inte ljusare än så här på en ganska bra stund bröder. Det verkar vara en ganska lång
bit kvar har jag en känsla av.
Wario-Ware-Man: Hm... Jag hade just tänkt fråga hur långt kvar det kan tänkas vara, men... det behövs nog
inte nu antar jag.
Samtidigt borta hos Warrio:
Warrio: Hmpf.. detta e ju toppen eller. När man står och tänker lite för sig själv en stund så går ens vänner
plötsligt ifrån en... och inget som helst ljus har jag heller! ... *rotar lite i sina ficker och får bara upp en
liten tändsticksask* Är detta verkligen allt jag har i ljusväg eller?? ... Nåja, man kan väl hoppas få ha lite
ljus omkring sig medans man går.
Berättar Wario-Ware-Man: Warrio tar en tändsticka ur asken och tänder den och fortsätter gå. Efter en
timmas promenix inne i templet börjar gången att dela sig i tre vägar återigen:
Warrio: Men det var då... ska man behöva välja mellan flera olika vägar igen?!! *står och tänker lite en
stund över vilken väg han ska ta* Äh, får väl bli höger denna gången då.
Berättar Wario-Ware-Man: Warrio tar den högra gången, men upptäcker sen att det egentligen är en slags
fallgrav fullt med ormar. Efter att han tagit sig upp ur fallgraven så tar han den vänstra vägen istället, men
faller ner i ytterligare en fälla:
Warrio: Bleech... Konstigt nog är inte denna graven full med ormar, utan med Warionäsor! ... Å andra
sidan, hur farliga skulle de här små krabaterna kunna vara?? *närmar sig en av Warionäserna lite försiktigt,
vilket får den till att börja spotta ut en stor snorklump ur ena näsborren som landar rakt bredvid Warrio's
fot* Eew... hur äckliga får ni egentligen vara eller!? Och inte nog med att snorklumpen ser oerhört äcklig
ut, den är även lila!! ... hm, får se vad den stora Warionäse-boken säger... *tar upp sin lilla bok om
Warionäser och slår upp stycket om gröna Warionäsor, och får reda på att dessa Warionäser är farliga, och
att ens ta på deras snorklumpar kan leda till paralysering i lederna på kroppen* Höpps ... kanske inte borde
fundera på att ens ta kort på de om de nu är så farliga...
Tillbaka till de andra:
Wario-Ware-Man: Hm... det har varit tyst en ganska bra stund nu. Hur är det med Warrio där bak, VARIO?
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VARIO: Jo duu... *tittar bakom sig för att se hur det går för Warrio* Öhm... Wario-Ware-Man?
Wario-Ware-Man: Ja, vad e det om?
VARIO: Öhm... Det är nämligen så... att Warrio inte är med oss där bak!
Wario-Ware-Man: *Vänder sig om för att se efter* Det var som fanken... Men vart kan han ha tagit vägen
nånstans nu då??
Maja: *vänder sig om* Vad är det Wario-Ware-Man?
Wario-Ware-Man: Vi verkar ha tappat bort Warrio.
Maja: Ååh nej...
VARIO: Men, vi kan väl inte gå tillbaka och leta efter honom nu, eller?
Wario-Ware-Man: Nä, precis. Vi får ta och fortsätta framåt, kanske stöter vi på Warrio igen på vägen.
Berättar Wario-Ware-Man: Våra vänner forstätter vidare. De bestämmer sig för att leta upp skatten, och
samtidigt hitta Warrio igen. Tillbaka hos Warrio igen, så har han nu tagit sig upp ur Warionäsegraven och
vandrar nu i gången som leder rakt fram.
Warrio: Jahapp. Uppenbarligen så var det väl rakt fram som gällde igen då. Nåväl, huvudsaken är väl att vi
någon gång kommer till det där stället där skattkistan gömmer sig.
Berättar Wario-Ware-Man: Warrio fortsätter sin färd. Några minuter senare, medans han är inne i sina
tankar, så ser Warrio inte vart han går och krockar till slut med nånting rakt framför sig:
Warrio: Aoow, vad var det som...? Hönh?? Men tjena, om detta nu inte är den kära, välkända Monitorn vi
stött på! Vad fan gör du härinne i det här templet?!!
Monitorn: *har just rest sig upp igen* Käften med dig tjockis... jag har kommit för att sno skatten som sägs
ligga gömd här nånstans. Och säg mig inte att du också är här för att sno den du med!?
Warrio: Där har du allt rätt för en gångs skull, din digitala tjattertratt. Men var inte så säker på att du
kommer hinna dit först!
Monitorn: Hah, sisten dit får allt bita läpp sörru!! *knuffar ner Warrio på marken och sätter fart*
Warrio: Hördu, det där va' inte schysst!! Hörru, vänta!!
Berättar Wario-Ware-Man: Warrio skyndar sig iväg för att hinna först till skatten. Lite senare frampå så har
Warrio kommit en bra bit, och stannar för att titta på sin lilla skattkompass för att se vart han ska gå. Efter
att kompassen börjat peka till vänster så svänger han åt det hållet. Samtidigt borta hos våra vänner, där de
går i godan ro:
VARIO: Tja... tur att det börjar dyka upp lite lykter på väggarna ju längre in vi kommer.
Maja: Precis. Inte ens min fick lampa behövs nu längre.
Wario-Ware-Man: Jag undrar fortfarande hur det är för Warrio. Han går väl säkert runt nu och huttrar och
fryser och har sig, och kanske är oerhört hungrig även till och med...
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Berättar Wario-Ware-Man: Jag däremot tror precis tvärtom. Warrio springer just nu över varenda gång i
templet, och är alltid bakom hälarna på Monitorn. Men han inser snart att han måste börja hitta en genväg
för att komma snabbare bort till skatten:
Warrio: Pust... Nää, nu får jag allt ta och hitta en snabbare väg till det där stället... jag tar gången till
vänster om mig så får vi se vad som händer sen.
Berättar Wario-Ware-Man: Warrio tar gången till vänster och hoppas kunna ta en liten genväg, men till
hans förvåning stöter han på en återvändsgränd. Han drar i spaken som sitter på väggen till höger, vilket
gör så att det golvblock han står på faller ner, med Warrio fallandes ner efter. Samtidigt, där de andra
Wariobröderna och Maja vandrar:
VARIO: *hör nånting som rasar* Höh?? Jag hör något som rasar ner!
Wario-Ware-Man: *tittar sig omkring* Va, vadå VARIO? Jag ser ingenting.
Maja: Hm... *tittar uppåt och får se ett stort stenblock fallandes rakt ner mot de* Akta er bröder!!
Wario-Ware-Man: Vart?? *blir plötsligt tillplattad av ett stort stenblock*
Warrio: Waaah!! *landar ovanpå blocket som föll på Wario-Ware-Man*
VARIO: Men tjenare Warrio, äntligen dyker du upp igen! ... Vart tog du vägen någonstans?
Warrio: Har inte tid att snacka VARIO, jag måste hinna före en viss monitorjävel innan han snor vår
förmögenhet! *rusar iväg i all världens ilfart*
Maja: Warrio, vänta! Vad menar du med...
VARIO: *håller just på att dra ut Wario-Ware-Man från under stenblocket* Försent Maja, han har redan
fisit iväg... håll ut Wario-Ware-Man, jag har precis snart fått ut dig.
Efter att VARIO fått ut Wario-Ware-Man:
Wario-Ware-Man: Phew, tack VARIO. Säg mig, vad var allt oväsendet om??
Maja: Warrio är uppenbarligen tillbaka igen, men han verkade ha bråttom och rusade iväg igen.
VARIO: Jag tror att han pratade om Monitorn. Så pass långt kan jag tänka mig iallafall.
Maja: Monitorn??
Wario-Ware-Man: Det kan tyvärr inte diskuteras med ord just nu. Du får se det hela med egna ögon sen när
vi väl hinner bort till skatten. Kom nu grabbar, jag tror att vi har en mekanisk grunka att plocka delarna
med!
VARIO: Alright!
Berättar Wario-Ware-Man: Wario-Ware-Man och de andra skyndar sig iväg för att hitta stället där skatten
gömmer sig. Monitorn däremot verkar redan ha hunnit före, och står nu vid stället där skatten är gömd och
försöker luska ut koden till att öppna dörren.
Monitorn: He he he... det där fettot verkar ha sackat efter rejält. Han gav väl upp och började bege sig
tillbaka ut igen... få se nu vad koden till dörren kan vara...
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Warrio: Men där tror du fel maskinhelvete!!
Monitorn: Hunh...? Jaså, du gav inte upp trots allt! Förresten kommer du hit försent, för nu står jag vid
dörren här, och alla pengarna därinne är mina! Se så tjockis, pys med dig nu! Jag har lite business att utföra
här sörru.
Warrio: Ha, det där får vi allt bli två om! Jag tänker knäcka koden före dig, bara så att du vet det!
Monitorn: Fet chans tjockis!!
Berättar Wario-Ware-Man: Efter att ha läst instruktionerna inristade på väggen så turas Warrio och
Monitorn om med att försöka knäcka koden till dörren. Var och en av de har tre försök på sig. Vilken av de
kommer lyckas tro?
Monitorn: Nu ska vi se... 1... 8... 8... 3... 7... 2... *får höra ett bipande ljud som signalerar att koden är
felaktig* What the...
Warrio: Heh, så sorgligt för dig då. Nu är det min tur... 1... 4... 5... 5... 3... 7... *hör ett litet bip* Men vad...
Monitorn: Jaså, har även tjockisen otur idag? Dags för mitt andra försök... 0... 4... 6... 2... 8... 8...
*Beeep*
Monitorn: Men vad i helv...
Warrio: Ha-ha! Där rök ditt andra försök! ... då var det mitt andra försök nu då... 5... 5... 9... 9... 2... 6...
*Beeep*
Warrio: Nää...
Monitorn: Och där rök även ditt andra försök! ... Min tur igen. 6... 6... 6... 8... 2... 4...
*Beeep*
Monitorn: Neeej!! Kom igen nu för i hela @#%&!!! *får plötsligt en bur över sig* Men vad f... släpp ut
mig dörrjävel! Släpp ut mig!!!
Warrio: Du, dina tre försök är tyvärr ute nu Monitorn, och jag tänker lämna dig där du är. Om du nu
ursäktar mig så ska jag ta och öppna dörren till pengavalvet därinne!
Monitorn: Grr... Din jäkla förbannade skiithög!!!
Warrio: Kan du vara själv tycker jag, så som du är mot oss andra hela tiden... Om jag provar detta istället...
4... 3... 2... 0... 0... 0! *hör inget bipande, och får se dörren till skattkammaren öppna sig* Wahoo, det
funka't! Jag gjorde det!!
Maja, har just precis kommit med de andra bröderna: Vad?? ... Grabbar, kolla!!
Warrio: Tadaa!! Jag har lyckats öppna dörren till skattkammaren, som ni säkert ser!
VARIO: *får se dörren till skattkammaren helt öppen* Hur... h-hur lyckades du med det?
Wario-Ware-Man: Jag tror att han lyckades knäcka koden till den. Bra jobbat där Warrio!
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Maja: Och jag ser att den däringa "Monitorn" inte lyckats med det alls, så pass inburad som han ser ut att
vara nu, ti hi...
Monitorn: Äh, käft med dig bijävel!!
Maja: Ähum, jag tolererar inte den där tonen, och även inte sättet du pratar på!
Wario-Ware-Man: Strunt samma, huvudsaken är att allt har löst sig. Nu ska vi bara ta oss in i valvet och
roffa åt oss alla pärlor och diamanter vi kan bära!
Warrio: Alright, kom VARIO. Dags att gå in och bli rika!!
VARIO: Wahoo!!
Berättar Wario-Ware-Man: Maja och Wariobröderna går in i valvet och tar med sig allt de kan bära, sen bär
det av att hitta en utgång. Ingen av de är villiga att gå tillbaka hela vägen, så de kikar omkring lite för att se
om det finns ytterligare en hemlig gång.
Wario-Ware-Man: Nä grabbar, det verkar inte finnas nån vägg här inne man kan trycka på. Har ni andra
hittat nåt?
Warrio, med fickerna fulla med mynt och pårlhalsband: Nej. Ingenting här vad jag kan se iallafall.
VARIO, bärandes på en hel balja med mynt och diamanter: Jag har inte hittat någon skum vägg iallafall.
*ställer ner baljan och lutar sig mot en av väggarna i kammaren, men faller plötsligt bakåt när väggen väl
reser sig upp* Aoow...
Warrio: Men hallå, VARIO verkar ha hittat en utgång!
Wario-Ware-Man: Det var ena på tiden det. Dags att röra på fläsket ut ur denna tempel och åter se
vardagsljuset igen.
Warrio: Hördu Maja, kommer du eller??
Maja: Kommer bröder, kommer! *rotar lite mer bland skatthögarna och ska just gå in i den hemliga
gången, men stöter mot nån spak på vägen ut och aktiverar någonting* Ups... aja, det kommer väl inte
hända nåt speciellt... hoppas jag iallafall.
Berättar Wario-Ware-Man: De tar den hemliga gången med alla skatterna bärandes i var hand .Efter några
minuter så har våra vänner kommit en ganska bra bit, men rätt så snart kommer någonting rätt tragiskt att
hända de.
Wario-Ware-Man: Det här är grejer sörni. Inte nog med att vi tar oss ut på lite äventyr, vi har även roffat åt
oss lite pengar! Vi kommer inte gå hem tomhänta idag, det har jag en känsla av.
Maja: *hör att templet börjar skaka och tittar bakom sig, och får se att golvet börjar rasa* Uh-oh... bröder,
jag tror det är dags att vi sätter fart nu. Golvet börjar rasa!!
Wario-Ware-Man: *tittar bakom sig* Herrevitlök, Maja har rätt! Bröder, dags att springa mot utgången!!
Warrio: Aah, just typiskt!!
VARIO: Hoppas jag kan komma ut med baljan välbehållen bara!!
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Berättar Wario-Ware-Man: De börjar rusa ut mot utgången så snabbt de bara kan. Pengarna ramlar ut ur
fickerna på Warrio, vilket får VARIO till att snubbla och ramla ner på alla tre andra framför och baljan med
alla skatterna går sönder. De försöker att ta sig ut trots att de halkar runt bland alla mynt och så vidare.
Wario-Ware-Man: Jädrar vad allt börjar bli halkigt!
Warrio: *Ramlar ner på VARIO och Maja* Hoppsan, ursäkta mig...
VARIO: Warrio, lyft på din feta röv!!
Maja: Håller med VARIO där! Jag tycker du borde lyfta på dig nu!!!
Warrio: *får se att golvet bakom de rasar allt mer, med alla pengarna trillandes ner i det bottenlösa hålet*
NEEJ!! Alla mina älskade pengar!!
Maja och VARIO: *håller tag i Warrio* Nej Warrio!! Det är ingen idé att du ens försöker. Om du nu skulle
börja plocka upp allt igen så skulle du ändu falla ner förr eller senare!! *börjar springa med Warrio i var
arm*
Warrio: Att ni bara kan göra så här!? Inser ni inte att detta skittemplet börjar sluka alla våra stålar?!!
VARIO: Och inser inte du att alla de där stålarna, inklusive vi, och du ändå skulle bli ett minne blott om vi
ens skulle tänka tanken på att rädda pengarna?? Om du faller ner där så finns du inte mer sen!!
Warrio: *börjar fundera lite* ... ok, ni har nog båda rätt där. Antagligen är nog mitt liv viktigare än en bunt
sedlar...
Berättar Wario-Ware-Man: De rusar mot utgången i den snabbaste farten de bara kan. Efter flera minuters
springande börjar de närma sig utgången.
Wario-Ware-Man: Hah, äntligen!! Bara lite mera springande nu, och vi är ute!!
Berättar Wario-Ware-Man: Våra vänner når till slut utgången av templet, och kommer ut i grevens tid.
Tyvärr blev de av alla rikedomarna på vägen ut. Nåja, ibland går saker inte riktigt som tänkt alla gånger.
Under tiden de börjar gå tillbaka till sina bikar så pratar var och en om vad de varit med om denna dagen.
Wario-Ware-Man: Så, du stod bara och tänkte lite för dig själv medans vi andra bara gick iväg utan dig? I
sådana fall får vi be om ursäkt, men du kunde väl ändå ha ropat på oss?
Warrio: Jag vet... men huvudsaken är iallafall att jag fick mig ett litet eget äventyr inne i det där templet.
Det enda dåliga var att jag förr eller senare skulle tvunget stöta på den däringa Monitorn.
VARIO: Ja, han är då en oerhörd skitstövel den där konstiga mackapären.
Warrio: Man får ändå hoppas på att han blev fast därinne för all framtid så vi slipper se han nåt mer.
Wario-Ware-Man: Precis. Men man kan ändå inte vara helt säker på det där Warrio nu snackade om...
Warrio: Synd bara att vi blev av med alla pengarna. Vi som var så nära att komma ut ur templet i ren triumf
med en massa skatter i händerna!
Wario-Ware-Man: Exakt. Nåväl, shit happens. Vi ska iallafall vara glada att vi fortfarande lever.
VARIO: Håller ena med där Wario-Ware-Man.
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Senare borta vid stället där våra vänner parkerade sina bikar tidigare:
Wario-Ware-Man: Alright, då var vi här igen. Redo att ge oss av hemåt ännu en gång...
VARIO: Öhm, Maja, vad e det för nåt du har satt på dig nu??
Maja: Åh, det är de sakerna jag lyckades sno med mig från templet. *visar upp alla acessoarerna hon har
satt på sig*
Wario-Ware-Man: Få se... *tar en liten titt på Maja's kollektion, och blir helt förstummad* Så, du gick
alltså runt och bar på de där sakerna i fickerna hela tiden när vi sprang ut?!!
Warrio: Så hon har alltså snott följande saker: Ett pärlhalsband, ett par silver-klackskor, en diamantring,
och en tiara? Tänker du dela med dig lite av de där sakerna med oss tror du?
Maja: Hm... Nej, jag behåller de nog för mig själv! Dessutom passar de ganska bra på mig. Jag tror jag
tänker ha på mig de här sakerna rätt så ofta!
Warrio: Hmpf... Så allt det där är alltså bara DITT?! Inget mer till oss eller??
Wario-Ware-Man: Afraid so. För mig så spelar det ändå ingen roll. Vi må ha förlorat alla våra
förmögenheter, men det vi däremot fortfarande har kvar är varandra, och det är vad som är mest vikigast,
eller hur?
Maja: Klokt sagt där. Däremot så har jag nånting till er också!
Wario-Ware-Man: Jaså?! Detta var nåt helt annat. Få se vad det är. En diamant? Rubin? Smaragd??
Maja: Um... inget av det tyvärr. Det övriga jag bestämde mig för att sno åt mig var tre guldmynt, ifall om
saker och ting skulle gå fel. *ger ett av guldmynten till var och en av Wariobröderna*
Warrio: Bara TRE guldmynt!?
Wario-Ware-Man: Ja, det verkar så... men det får väl duga antar jag. Det borde vi väl ändå tacka för!
Warrio: Ah, ok... Nåja, tre guldmynt är väl bättre än inget alls.
Wario-Ware-Man: Alright, då ger vi oss iväg hemåt nu.
VARIO: Jag kan knappt vänta på att ta ett glas hallonsaft och en skål med kanelbullar sen när vi kommer
hem!
Warrio: *Suck* ... VARIO och hans förbenade saft...
Berättar Wario-Ware-Man: Och efter ett väldigt hetsigt slut under deras äventyr så ger sig våra vänner av
hemåt igen. Oturligt nog blev Wariobröderna av med sina förmögenheter, men de får iallafall trösta sig
med tre guldmynt som de fick av Maja. Maja däremot verkar rätt så nöjd med sitt fynd, speciellt tiaran som
hon bär på huvudet. Och där var den första episoden av denna serie slut. Det kommer komma mer episoder
så småningom, så detta blir inte det sista om man säger så.
The End...
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