Wario and co Media Presenterar;
Starring: bröderna Wario-Ware-Man, Warrio, VARIO, och biet Maja, i:
Wario bros' & Maya the Bee! (Påbörjades: 23/02/2018 14:05|Blev klart: 25/03/2018 00:37)
Series 1, Episode 3: Tågresan
Berättar Wario-Ware-Man: Allt är soligt och fint runt om Wario Island... förutom en storm med snorregn
vid östra delen av denna stora ö som våra Wariobröder bor på, och har bott på sen urminnestider. Denna
dag däremot så har bröderna vart ute tillsammans med Maja på en tur långt ifrån deras hemtrakter, och
tänker nu efter en lång spännande dag ta tåget hem. Precis som den förra episoden är jag, Wario-WareMan, berättarn för denna serie. Nåja, våra vänner är nu iallafall på tågstationen och ska köpa tågbiljetter.
Hur allt kommer gå från och med här får ni läsare se då.
Wario-Ware-Man: Phew... det har vart en ganska lång dag alltså. Men visst har vi haft kul ihop, eller hur?
VARIO: Japp. Förutom att Warrio blev hånad och häcklad av ett gäng kackerlackor bara för att han höll i
sin lilla kamera. Och inte nog med det, de tyckte inte att deras hånande var tillräckligt, så de skickade även
iväg en hel armé med Warionäsor på honom. *pekar bort mot Warrio, där han står heltäckt med Warionäsor
klängandes fast på honom*
Warrio: Precis... men, kan inte ni ta bort de här från mig på något sätt eller? Jag vill inte ha de klängandes
på min kropp under hela resan hem!
Wario-Ware-Man: Ja ja Warrio, vi kommer till det sen. Först måste vi hämta ut våra tågbiljetter, vilket jag
nu håller på med. Förresten är det din tur att presentera dig för snubben vi får biljetterna hos!
Warrio: Åh vitlök... *går bort till biljetthämtningsstället med en sur min* tja, mitt namn... är Warrio, och...
ja, liksom Wario-Ware-Man så vill jag ha en biljett till tåget, och...
Dumb-Crow som sköter biljettförsäljningen: Jaha, ok vänta bara så... *tar en extra titt på Warrio och får
syn på alla Warionäsorna som täcker honom* säg... vad sjutton har DU råkat ut för?!
Warrio: Inga frågor om det tack. Jag vill bara inte prata om det där...
Dumb-Crow som sköter biljetförsäljningen: Ok, om du säger det så... vänta bara så ska jag sätta in ditt
namn på passagerarlistan!
Warrio: Fin-fint.
--Efter att bröderna hämtat ut sina biljetter-Wario-Ware-Man: Alright, då har vi våra biljetter nu. Det enda vi behöver reda ut nu, är Warrio's lilla
problem här...
Warrio: Ja... hur det nu ska gå till, det vill säga...
VARIO: Tja, jag köpte oss en påse vitlök medans vi fortfarande var ute på våran tur. *tar ut en vitlök ur
påsen* kanske kan vi locka bort de från Warrio med hjälp av den här?
Wario-Ware-Man: Hm... det kan nog fungera. Warionäsor tycker om vitlök, så vi kan väl iallfall försöka.
VARIO: Alright... hörni Warionäsor! Farbror VARIO har en stor, saftig vitlök här. Försök fånga den om ni
kan!! *kastar ut den genom dörren till perrongen*
*SWOOSH*
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Wario-Ware-Man: Wow, det där fick allt fart på de! Inte en enda Warionäsa kvar på Warrio verkar det som!
Warrio: Phew... känns ena skönt att inte behöva ha de där filurerna över hela min kropp nu...
VARIO: *får se på att vitlöken råkat landa bredvid en av turisterna ute på perrongen, som nu blir
attackerad av Warionäsorna* Uh-oh... hm... jag säger nog inget till de andra om det här.
Maja: Hörni bröder, här borta!
Wario-Ware-Man: Tjena Maja. Du sitter härinne på bänken och läser, ser jag.
Maja: Just det. Håller på och läser lite om det däringa MonaWare Inc. Företaget, och som det ser ut verkar
de inte vara i business numera.
Wario-Ware-Man: Jag vet. De kan bara inte sluta tjata om det liksom. De tar inget upp om vårat Wario
Fatsos Inc. företag, men att fortsätta prata om det där andra kan de tydligen göra.
Maja: "Wario Fatsos Inc."??
Wario-Ware-Man: Just det. Det är lite av en historia att berätta, men... det skulle nog ta en evighet för mig
att berätta, så jag väntar nog lite med det till ett senare tillfälle... Förresten är vi klara nu, och vi tänker gå
ut till perrongen och vänta på tåget hem. Du ska väl med hem du också eller?
Maja: Alright, då får väl jag ta och lyfta på mig isåfall.
Berättar Wario-Ware-Man: De börjar gå ut mot perrongen för att vänta på tåget. Medans de går snackar de
lite om saker och ting.
Maja: Visst har vi haft det ganska kul ihop, även om vissa saker gick lite snett!
Warrio: Precis. Vi hittade även en resturang som hade massor av goa vitlöksrätter. Typ, vem visste att de
börjat med pasta gjord på vitlök?
VARIO: Andra saker de även hade att välja på där var vitlökspannkakor, vitlöksplättar, båda med
vispgrädde gjort på rödlök, och en klutt sylt ovanpå! Det vattnades verkligen i munnen på oss när vi kom
in dit.
Maja: Ja verkligen. Personligen valde jag mig nån vegorätt med en slags honungstopping på, eftersom... ja,
jag är ett bi, och jag äter liksom inte kött.
Wario-Ware-Man: Som sant... *får plötsligt syn på en av passagerarna som nu har en hel armé av
Warionäsor över sig* Det där var allt en bra konstig syn... ser ut att vara de där Warionäsorna som satt på
Warrio för någon stund sen... vet du nåt om det där VARIO?
VARIO: Åh, det där? ... Öhm... näpp, det där vet jag inget om. *börjar vissla lite för att inte verka se
skyldig ut*
Wario-Ware-Man: Hrm... nåja, hoppas nån kommer och tar bort de härifrån, annars kanske de där
Warionäsorna blir en allmän fara häromkring inom nån snar framtid.
Warrio: Jag går in igen och köper mig en glasstrut så länge!
Wario-Ware-Man: Alright. Ta inte för lång tid därinne bara, ok?
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Warrio: Nej då.
VARIO: Så... när kommer tåget tror vi?
Wario-Ware-Man: Om en liten stund verkar det som. Det vill säga, om 15 minuter.
VARIO: Alright, om en kvart alltså. Då har vi lite tid kvar att slösa.
Wario-Ware-Man: Precis. Jag e fortfarande rätt stolt över denna sak som jag köpte under våran lilla tur
häromkring. *plockar upp en trofé ur fickan som ser ut som ett W med en Wario mustasch på*
VARIO: Tja... den ser väl rätt frän ut...
Wario-Ware-Man: Du lät inte värst entusiastisk över den... har du hittat nåt bättre då?
VARIO: Japp. Den HÄR! *plockar upp en guldstaty av Wario-Man, i ren skinande guld*
Wario-Ware-Man: Whaa?!! Hur... V-vart hittade du den nånstans??
VARIO: På samma ställe som du köpte din lilla trofé.
Wario-Ware-Man: O fan. Då måste jag ha missat den isåfall!
Berättar Wario-Ware-Man: De står och tjatar lite i en kvart tills tåget kommer. Efter en kvarts tid kommer
äntligen tåget de tänker åka med.
Maja: Ah, äntligen kommer det!
Wario-Ware-Man: Nä nu får Warrio ta och skynda sig lite, annars får vi bli tvungna att kliva på tåget utan
honom... *väntar i nån minut till, men får ändå inte syn på Warrio nånstans* Åh, precis som jag förväntade
mig... ok grabbar, nu får vi en ta och gå in och sätta oss. Annars lär vi bli ståendes här om vi tänker vänta
på den där slöfo...
Warrio: Hörni, vänta på mig! Jag vill ju också åka hem för fasiken!! *håller i sin glass medans han
försöker knuffa undan alla snubbar som står i vägen*
VARIO: Öhm, han kommer nu Wario-Ware-Man. Ser ut att ha lite krångel med att ta sig fram bara...
Wario-Ware-Man: Ah, där kommer du ju. Du kommer i precis lagom tid, för tåget har just kommit, och
tänker strax börja åka iväg igen.
Warrio: Alright. Kommer!
Berättar Wario-Ware-Man: De kliver på tåget och försöker leta upp några lediga, och bra sittplatser. Visar
sig bli lite krångligt, eftersom nästan varenda sittplats verkar ha förstörts av Warionäsor tidigare. De finner
till slut nånstans att sitta, även om det inte riktigt blev den plats Wario-Ware-Man tänkt sig.
Maja: Ah. Skönt att få sätta sig ner lite efter allt springande vi gjort idag...
Wario-Ware-Man: Kan jag hålla med om... det enda jag inte tycker om är att vi sitter vid fönstret på högra
sidan av tåget.
Maja: Jag vet, Wario-Ware-Man. Hittade ingen bättre plats liksom. Dessutom ser man mycket mer
blommor på högra sidan än den vänstra under hemresan.
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Wario-Ware-Man: Jag hade helst velat titta ut mot vattnet, men det är väl bara jag det... *ser att hans andra
bröder förbereder sig för att titta ut mot fönstret under hemresan* Japp, jag hade rätt där...
VARIO: Njuter du av din lilla glass Warrio?
Warrio: Tja... hade kunnat smaka bättre. Men glass är väl glass, så man borde iallafall inte klaga över det...
förutom när den är på väg att smälta ute i solen förstås.
VARIO: Som sant där... Förresten Maja, vad köpte du för något när vi fortfarande var iväg på våran
rundtur i detta området?
Maja: Åh, inget speciellt...
Warrio: Jaså, inte?? ... *ser att Maja börjar ta upp något ur sin lilla magväska* Men... vad e det där för nåt?
Sa inte du nyss att du inte köpte något, eller?!
Maja: Äh, det är bara en liten mjukis.
Warrio: Sen när har du tänkt börja växa upp egentligen?
Maja: Hm... Inte så länge jag e häromkring, så det så.
VARIO: Jag antar att du refererar till din existens som animerad seriefigur, eller hur?
Maja: Typ.
VARIO: Hm, ju mer jag tittar på din mjukis, desto mer får jag en känsla av att vi kommer stöta på något
helt nytt senare frampå under denna seriens gång...
Wario-Ware-Man: Tja, vad jag vet med mig så liknar mjukis hon håller i någon slags figur från någon
gammal TV-Serie.
Maja: Verkligen??
Wario-Ware-Man: Bara vad jag vet iallafall... *tar en närmare titt på lappen på mjukisdjuret* Och vad jag
kan se på lappen så står det... "Priscilla"??
Warrio: Menar du att... att det finns en serie some heter så??
Wario-Ware-Man: Nej. Jag menar att figuren som denna mjukis är baserad på verkar heta Priscilla...
Warrio: Öhm... jag fattar fortfarande nada där Wario-Ware-Man.
Wario-Ware-Man: Tja, öm... jag... Äh, glöm det jag sa, eller försökte att komma fram till. Jag vet inte
riktigt själv vart denna diskutionen är på väg nånstans...
Priscilla: Ursäkta mig, men... jag... öhm, jag... försöker hitta nån plats att sitta på, men nästan varenda plats
verkar vara upptaget.
Wario-Ware-Man: Tja, säg det. Vi själva fick... öhm, vad i... *tittar på personen igen han just pratar med
och får tankestillestånd i några sekunder*
Priscilla: Um... v-vad tittar han på mig sådär för?
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Warrio: Han har bara fått tankestillestånd, lilla tjejen. Säg mig, liknar inte du mjukisen Maja här håller i??
Maja: Det verkar så... Er, angenämt att träffas vid ett sånt här tillfälle Priscilla.
Priscilla: Åh, ok. Angenämt att mötas.
Maja: Hm... eftersom du vill ha nånstans att sitta... du kan få sitta bredvid mig här om du vill!
Priscilla: Åh, tackar. *sätter sig ner bredvid Maja*
VARIO: Wario-Ware-Man? Hallåå? Är du vaken eller?? *håller handen för Wario-Ware-man's skymt, men
Wario-Ware-Man tittar fortfarande ut mot tomma intet* Men hallå eller, ta och vakna nu! *smäller honom i
näsan med handen*
Wario-Ware-Man: *börjar kvickna till igen* Aoww, vad gjorde du så för VARIO? Jag var just djupt inne i
mina tankar!!
VARIO: Aha, så du var vaken alltså! Alright, ville bara kolla.
Priscilla: *börjar småfnittra lite av att ha sett det hon just såg VARIO göra mot Wario-Ware-Man*
Wario-Ware-Man: Och vad skrattar hon åt?
Warrio: Åt dig kanske?
Wario-Ware-Man: Äh, håll snattran med dig. Jag hamnade bara i ett knepigt tillstånd, det är allt... men jag
kan fortfarande inte begripa det hela liksom... jag... jag trodde inte att vi skulle få se henne så tidigt i denna
serie.
Priscilla: Och hur långt fram i tiden trodde du att ni skulle få träffa mig, va?
Wario-Ware-Man: Öhm... det är det jag inte vet. Ursäkta mig för det där, det var nog lite orespektfullt av
mig att börja svamla om det nu, eller hur?
Priscilla: Ursäkten godtas.
Wario-Ware-Man: Bara så att du vet Priscilla, så får du gärna sitta här med oss. Utsikten vid detta fönstret
är inte direkt pjåkig om man säger så.
Maja: Så... vad gör du häromkring i Wario Island?
Priscilla: Jo, jag bestämde mig för att gå ut på en personlig upptäcksresa, och ville inte ha de andra med
mig under min resa... måste medge att gå omkring och göra egna upptäckter är mer av en frihet för mig.
Det enda jag ångrar är att jag inte lät min vän Calimero följa med mig.
Wario-Ware-Man: Höh, så det var så den serien hette alltså? Att det namnet bara kunde slinka ur öronen på
mig så där... *pausar lite i några sekunder* Åh, ursäkta mig igen. Bry er inte vad jag pratar om, jag bara
svamlar för mig själv liksom.
Priscilla: Nej då, det är ok.
Maja: Saknar du Calimero mycket just nu?
Priscilla: Japp. Allting är mycket roligare och spännande med honom. Tycker jag iallafall.
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Wario-Ware-Man: Iallafall, jag blev bara lite förvånad över att se dig just här vid denna dag. Är Calimero
serien fortfarande lika stark idag jämfört med de som kommit innan?
Priscilla: Det verkar så. För några år sen fick vi en helt ny serie. Visserligen inte tecknat, men det är väl
iallfall nånting.
Wario-Ware-Man: Av någon anledning så är det alltid 20 års avbrott mellan varje ny serie. Kanske finns
nån anledning för det, eller nåt... förresten, har du och Calimero någon gång funderat på att... öhm, bli
tillsammans något mer oftare?
Priscilla: Hur menar du?
Maja: Han menar nog, om eran vänskap kommer gå lite utanför ramarna, typ att ni kommer gifta er eller
nåt, om jag har rätt där?
Priscilla: Hm... den tanken har dykt upp hos mig då och då under vissa tillfällen, men... officiellt så blir det
nog inget av med den saken.
Wario-Ware-Man: Kan man väl förstå... jag menar, de som faktiskt skapade figurerna kanske inte vill att
nåt sånt ska hända i serierna... eller nåt. Så, hur är det med dina andra vänner då?
Priscilla: Ja, de har väl sina grejer för sig. Pierrot är väl ungefär den han brukar vara. Suzy... ungefär
densamma. Rosita och jag kommer ganska bra överens. Valeriano... han är liksom våran första kameraman,
och honom kan vi oftast förlita oss på. Just nu håller han på med lite andra saker också, typ exempel
kemi... men trots flera månader eller år av övning är han fortfarande inte helt bra på det. En gång så... så
blev nästan hela skolan söndersprängd på grund av nån miss han gjorde under experimentet.
Maja: Men... förutom det misstaget, så... så måste väl det ha blivit något bra med det iallafall?
Priscilla: Japp. Förutom hans första försök som gjorde så att Rosita behövde gå in på badrummet, så fick
han till ett medel som kan bota synskadade... om det bara hade varat i mer än några sekunder.
Warrio: Bwaa-ha-ha-haa! Tja, man tycker att det där första skulle passa rätt bra hos personer som gillar att
skoja eller ställa till för andra.
VARIO: Det där andra däremot skulle nog den däringa Tiaramisu mer än gärna ha uppskattat, det vill säga,
om effekten hade varit permanent...
Warrio: Tiara-who??
VARIO: ... Öhm, bara glöm vad jag nyss sa. Jag vet själv inte vem jag ens refererar om.
Berättar Wario-Ware-Man: De fortsätter att prata litegrann om saker och ting, och tiden bara går och går
medans tåget far framåt till dess destination. Senare under tågresan sitter Maja och Priscilla fortfarande och
snackar lite mellan varandra. Warrio är uttråkad och tittar ut mot fönstret, Wario-Ware-Man sitter och läser
i Fatso-News tidningen, och VARIO bara sitter på sin plats och känner sig pissnödig.
Wario-Ware-Man: Hm. Inget vettigt i denna blaskan, som vanligt... men tjena, här verkar vi ha någonting!
Warrio: Vadå Wario-Ware-Man?
Wario-Ware-Man: Jo, jag har hittat ett litet stycke här om den däringa Snake snubben.
Warrio: Menar du han som alltid verkar bo i en liten plåtlåda?
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Wario-Ware-Man: Just det. Som det verkar så bor han fortfarande kvar på samma ställe, och tittar
fortfarande på TV än idag.
Warrio: Att han aldrig hittar något annat att göra i dagens läge... ända sedan han blev utkickad av Wario när
vi först skulle börja på våran första serie så har Snake bara suttit och stirrat på en fyrkantig liten låda med
antenn.
Wario-Ware-Man: Öhm, vad jag har hört så har han ersatt sin lilla fyrkantiga TV med en nyare platt-TV.
Warrio: Åhå, så han börjar tänka lite framåt åtminstone. Något annat intressant i din blaska?
Wario-Ware-Man: Inte vad jag kan se här... förutom att vädret kommer bli lite risigt hemma hos oss i några
dagar framöver. Inget av intresse, men det kan vara bra att veta.
VARIO: Ursäkta om jag avbryter erat snack, men... kan jag få gå iväg och pinka nån gång eller??
Wario-Ware-Man: *Suck...* Ja ja, får väl ta och resa på mig då så du kan ta dig ut, för du sitter ju ändå
bredvid mig.
VARIO: Tackar. *Springer iväg bort till toaletten*
Warrio: Vad man kan ha brådis med att bara gå iväg och pinka då...
Wario-Ware-Man: Japp... Hm, vart var vi nu... Just det. Det står även en annan sak i tidningen här ser jag
nu, och det verkar vara nånting om... Monitorn!
Warrio: Vad? ... Men, blev inte han inburad för någon dag sen för att ha försökt snatta vid bankomaterna??
Wario-Ware-Man: Jodå, men uppenbarligen hittar han alltid en väg ut verkar det som, och i dagens artikel
här står det att han nu tänker ta upp en karriär på operan!
Warrio: Tja, det blir väl inte av så länge han inte stjäl scenen för någon annan, och även om han nu skulle
lyckas med det, så skulle nog INGEN i publiken uppskatta hans mekaniska vrålande.
Wario-Ware-Man: Kan jag mer än nog hålla med dig om. Vad än Monitorn försöker hitta på, så får han förr
eller senare alltid bita i det sura äpplet. Man tycker ena att han borde ge upp tanken på att ens försöka bli
populär runt omkring Wario Island.
Warrio: Exakt. Har han varit opopulär förr, kan han lika gärna fortsätta vara det nu med...
--Samtidigt inne på passagerar-toaletten-VARIO: Aah... var bannemig skönt att få tömma blåsan lite.
*FLLUUSHHH*
VARIO: Alright, bara till att tvätta händerna nu då... *ska just vrida kranen på handfatet, men istället
explorar handfatet med vatten sprutandes upp ur hålet* Ah crap... VARFÖR ska alltid något sånt här hända
då och då?? Och vattnet verkar sprida sig rätt fort ser jag. Det är nästan upp till knäna på mig nu!!
Berättar Wario-Ware-Man: VARIO försöker att få stopp på vattnet, men lyckas bara att göra det hela värre.
Till slut börjar toalettrummet fyllas med vatten, och VARIO försöker hastigt att ta sig ut därifrån, men till
hans besvikelse...
VARIO: Så får man plötsligt inte upp dörrhelvetet!! ... Nåja, är man fast här inne så... *blubb blubb*
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--Tillbaka till Wario-Ware-Man och de andra-Maja: Aah... Titta på den där blomsterängen ute i fönstret... något mer vackrare än så kan man bara inte
finna nånstans.
Warrio: Ja tänk, så mycket blommer och skit det finns överallt. Är det inte allergin som ställer till det för
en så är det getingarna!
Maja: Jaha, och vad tycker den blomsterängsratande tjockisen ser mer finare ut då?
Warrio: En skål med vitlök med solbriller på. Hur så?
Wario-Ware-Man: Ge dig nu Warrio. Kan man inte få titta ut genom fönstret utan att du ska behöva
kommentera skit om alla synerna där ute??
Warrio: Visst. Sure... jag håller väl truten då om det nu passar er alla.
Wario-Ware-Man: Tack... *är tyst i några sekunder, och märker att VARIO fortfarande inte kommer
tillbaka* Värst vad han tar tid på sig inne på toaletten då. Warrio, kan du gå iväg och se efter om han har
somnat därinne eller nåt?
Warrio: Va, jag? Varför inte nån av er andra??
Wario-Ware-Man: Tja, tjejerna här verkar vara upptagna med sitt pladdrande, och jag är alldeles för trött
för att ens orka resa på mig och se efter. Jag tycker det där får bli din uppgift helt enkelt.
Warrio: Grr... ja ja, jag går väl då...
Berättar Wario-Ware-Man: På Wario-Ware-Man's begäran går Warrio iväg för att se efter hur VARIO har
det inne på toaletten. Väldigt lite vet han vad VARIO nu råkat ut för.
Warrio: Hallå? VARIO, är du därinne?? *knackar lite på dörren* ... hm... Hallå, har du somnat eller?
*börjar rycka lite i handtaget, men får inte upp dörren* Det var som fasen, har dörren fasnat eller?! Gnnn!!
Berättar Wario-Ware-Man: Warrio fortsätter rycka i handtaget i hopp om att någon gång kunna få upp
dörren. Efter att ha försökt i flera minuter tar han liten paus.
Warrio: Phew. Det var mycket svårare än jag trodde att få upp denna dörren... Den verkar inte vara låst från
insidan iallafall, så den har väl bara fastnat på grund av nånting... *tittar neråt och får se att det börjar
komma ut lite vatten från toalettrummet* Har han fått stopp i toan eller??
Berättar Wario-Ware-Man: Warrio drar lite till i dörrhandtaget för att se om dörren går upp. Några
sekunder senare hör han ett mullrande ljud från toalettrummet, med vatten rinnandes ut under dörren.
Samtidigt borta vid de andras sittplats är allt frijd och fröjd än så länge. Wario-Ware-Man och de andra är
helt omedvetandes om vad som snart kommer ske inne på tåget.
Priscilla: Säg mig, ni har inte direkt presenterat er för mig än... Iallafall, jag heter Priscilla, som ni säkert
hört tidigare.
Wario-Ware-Man: Jag är Wario-Ware-Man. De andra pellejönsarna kommer nog snart... när de väl dyker
upp igen, det vill säga. Ibland har de en förmåga att bara försvinna utan förvarning.
Maja: Och mitt namn är Maja. Hur jag kom till att möta Wario-Ware-Man och hans bröder, det var för en
ganska lång tid sen. Måste nog ha vart under Wario-Showen eller nåt...
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Priscilla: "Wario-Showen"??
Wario-Ware-Man: Det är lite av en historia det där... känner inte för att berätta om det just nu, för det skulle
nog ta en halv evighet att gå igenom den perioden från början till slut...
*SPLASH!!*
Wario-Ware-Man: *känner plötsligt något blött under fötterna* Vad i hela... vart fanken kom denna
plötsliga syndaflod ifrån!?
Maja: Och med den kommer även dina bröder ser jag...
Wario-Ware-Man: Ok, vad är det som har gått snett denna gången tro?? Kan nån av er bröder svara på det?
Warrio: *sätter sig upp och sprutar ut en fontän av vatten ur munnen* Bleech... tja, jag själv har ingen
aning vad som hände, men vilken dusch man fick åka på alltså...
VARIO: Um... jo, när jag var klar på toan och skulle tvätta händerna så exploderade handfatet, och... ja,
efter det blev hela dasset fyllt med vatten.
Warrio: Aha, så det var därför du tog sån tid på dig!
Wario-Ware-Man: Alright, då vet vi iallafall orsaken. Men detta vattnet måste bara ut hårifrån alltså, vi kan
liksom inte bada i det här.
--Efter att de har fått bort allt vatten ur passagerarvagnen-Wario-Ware-Man: Puh, vad mycket vatten det var!
Maja: Ja. Men nu är allt det borta, och Warrio har kallat på personal för att kolla handfatet inne på
toaletten.
Warrio: Vi får hoppas på att det där inte händer någon mer gång framöver.
VARIO: Precis. Jag visste inte om jag nånsin skulle komma ut därifrån överhuvudtaget.
Wario-Ware-Man: Ja ja... Priscilla, har du tänkt stanna i vårat område ett litet tag, eller tänker du fortsätta
åka med detta tåg sen?
Priscilla: Jag åker nog med tåget hem. Jag har sagt till de andra att jag kommer tillbaka idag, och jag håller
mig till det beslutet.
Maja: Vi förstår. Vem vet, kanske vi kommer till dina hemtrakter nån dag av en ren slump.
VARIO: Men, det kommer väl inte att ske på ett bra tag va?
Wario-Ware-Man: Troligen inte just nu. Men nån gång kanske.
Berättar Wario-Ware-Man: Efter att VARIO fasnat inne på toaletten på grund av ett handfat som gått
sönder är väl allt som vanligt igen. Några timmar senare börjar tåget att närma sig stationen där
Wariobröderna och Maja tänker kliva av på perrongen.
Wario-Ware-Man: Jaa ni. Väldigt mycket har hänt denna dagen. Ska bli skönt att bara komma hem sen och
slänga upp ändan på soffan och titta på TV, eller hur grabbar?
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Warrio: Exakt min plan med... fast jag har en känsla av att det kommer nog hända mer saker innan vi
kommer hem.
Wario-Ware-Man: Va? Hur menar du Warrio?
Warrio: Tja, någon Warionäsa har uppenbarligen hoppat in här och stulit VARIO's tågbiljett, och han
kämpar nu för att ta tillbaka den!
VARIO: Men hallå eller, ge tillbaka den till mig säger jag ju!! Hörru!
Warrio: Jag hjälper dig VARIO!!
Maja: Tja... värre saker kan väl hända nån gång då och då... Nåväl, det var iallafall trevligt att vi fick
träffas Priscilla!
Priscilla: Detsamma säger jag. Jag hoppas att vi kommer mötas igen senare frampå.
Wario-Ware-Man: Ska bli fin-fint att göra det då. Vem vet, vi kanske kommer att se syner vi aldrig sett
tidigare.
Warrio: Phew... Sådär, vi lyckades ta tillbaka hans biljett.
Wario-Ware-Man: Ah, så bra. Hoppas att VARIO får ha den ifred tills vi kommer bort till stället där man
visar upp tågbiljetterna.
VARIO: Jag lägger den i min ficka så ingen kan sno den.
Warrio: Bra Idé VARIO.
Maja: *ser att de börjar närma sig tågstationen* Åh, det verkar vara dags för oss att kliva av nu. Iallafall,
hej då Priscilla. Jag hoppas verkligen att vi kommer ses igen.
Warrio: Detsamma säger vi bröder!
Priscilla: Tack tack. Bye bye! Hej då! *vinkar till de andra medans de bereder sig för att kliva ut på
perrongen*
Berättar Wario-Ware-Man: Efter en lång resa med tåget har våra vänner äntligen nått deras slutdestination,
och kliver nu av tåget och ut på perrongen.
Warrio: Skall bli skönt att få sätta sig i soffan när vi kommer hem och inte göra nånting sen.
VARIO: Just precis. Få se om saften där hemma fortfarande är bra när vi kommer hem.
Warrio: Väldigt vad han tjatar om sin jädra saft hela tiden...
VARIO: Det är ingen ”jädra saft”. Det är faktiskt saft gjord på äkta bär!
Warrio: Och med väldigt mycket socker i!
Wario-Ware-Man: Ja ja. Det där är VARIO's sak, precis som förr... iallafall, nu ska vi in på tågstationen och
lämna in tågbiljetterna. Se till så att ni fortfarande har de i era ficker innan vi lämnar in de.
Warrio: Alright.
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Berättar Wario-Ware-Man: Bröderna och Maja går in på tågstationen för att lämna in biljetterna. Medans
de står och väntar i kön kommer nån skum typ (en Dumb-Crow) med svarta solbriller, hatt och rock, och
stoppar handen i VARIO's ficka där hans biljett ligger och snor med sig den helt obemärkt. Så småningom
är det deras tur, och de tar upp sina biljetter ur fickerna. Men VARIO märker direkt att hans biljett inte
längre är i fickan.
VARIO: Uh-oh... *kör handen djupare in i fickan för att känna efter ordentligt* fanken också, någon dåre
verkar ha snott min tågbiljett!
Wario-Ware-Man: Kommer du eller VARIO?
VARIO: Jadå Wario-Ware-Man, kommer strax! … Åh nej, just typiskt att det här skulle hända mig. Så
länge jag inte har min biljett kommer jag inte kunna komma härifrån, för det står även en vakt borta vid
entrén. Om inte... hm, kan nog vara värt ett försök.
Berättar Wario-Ware-Man: VARIO planerar på att ta sig förbi vakten utan att först ha lämnat in sin
tågbiljett... tja, eftersom hans biljett blev stulen av nån skum typ. Om detta kommer gå bra för honom eller
inte lär vi nog få reda på inom kort.
Dumb-Crow vakt: Stopp!
VARIO: Åh, tjena. Kan jag få ta denna vägen ut?
Dumb-Crow vakt: Nej. Vad jag ser på skärmen däruppe har du inte lämnat in din biljett.
VARIO: Um, nej. Men kan du låta mig få gå ut iallafall?
Dumb-Crow vakt: Nej. Så länge du inte lämnar in din biljett kommer jag fortfarande att stå här och inte
låta dig smita ut. Om du nu så skulle försöka göra det kommer jag att behandla dig väldigt rått med min
batong här!
VARIO: Så trevligt av dig då... men jag vill ändå ut genom denna dörren. Släpp förbi mig, jag ska hem!
Dumb-Crow vakt: Nej! Hur mycket du än försöker ta dig förbi kommer jag att hindra dig!
VARIO: Jahapp. Om det ska vara på det viset. Undrar om...
Berättar Wario-Ware-Man: VARIO funderar litegrann och får plöstligt en snilleblixt uppe i skallen. En liten
stund senare kommer han tillbaka igen klädd som en Wood-Stock, i hopp att kunna lura vakten till att låta
honom passera.
VARIO: *lägger rösten på en nivå som får honom till att låta som en Wood-Stock* Döööh... Wood-Stock
skulle vilja komma ut via denna dörren tack!
Dumb-Crow vakt: Har du precis kommit med tåget?
VARIO: Nej, jag har bara vart på toaletten.
Dumb-Crow vakt: Ah, då så. Då öppnar jag dörren för dig. *Öppnar dörren för VARIO*
VARIO: Hä hä, det funkar... *Ska just gå ut, men snubblar plötsligt och dräkten slits mitt itu.*
Dumb-Crow vakt: Höh... vänta nu, du är ingen Wood-Stock, du är den där feta svartvitklädde tjockisen
som försökte ta sig förbi!
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VARIO: Sablar också...
Dumb-Crow vakt: Om jag ser dig smita förbi här igen då ska jag se till att du inte kan ta dig förbi
överhuvudtaget!!
VARIO: Visst, visst. *räcker ut tungan åt vakten*
Dumb-Crow vakt: Hördu, jag såg allt det där!
VARIO: Ja ja ja, jag ska ge mig iväg...
Berättar Wario-Ware-Man: VARIO går bort till bänkarna och försöker fundera ut ett annat knep, och får
plötsligt en annan idé uppe i skallen. Efter någon minut ser vi VARIO igen, förklädd till en Dumb-Crow.
VARIO: Tja... jag må inte se exakt ut som en dum kråka, men jag hoppas detta e tillräckligt för att kunna
lura den där vakten. *börjar gå bort till dörren där vakten än står och håller utkik*
Dumb-Crow vakt: Stopp!!
VARIO: Oki-doki.
Dumb-Crow vakt: Jag ska bara inspektera dig först innan du kan få ta denna vägen ut. *börjar inspektera
VARIO, och får syn på att det är något ovanligt med honom* Säg mig, är du verkligen en Dumb-Crow?
VARIO: Dööh, klart jag är!
Dumb-Crow vakt: Mjaaa, jag vägrar tro på det. För det första, så har du inga stjärtfjädrar.
VARIO: Ähum, det har jag faktiskt. *visar upp dammvippan som han har fäst bakom sin ända*
Dumb-Crow vakt: De där stjärtfjädrarna ser ut att vara fejk. Dessutom är stjärtfjädrarna på en Dumb-Crow
inte röda, och de har inget löjligt handtag på sig.
VARIO: Doh... han verkar ha rätt där.
Dumb-Crow vakt: Och nummer två; Dumb-Crows har inga synliga lemmar på kroppen.
VARIO: Men det var fanken vad du ser igenom saker och ting då! *tar av sig förklädnaden och slänger
iväg den*
Dumb-Crow vakt: Aha, det var precis som jag misstänkte!
VARIO: Och hur i hela friden visste du att det var jag??
Dumb-Crow vakt: Tja, man har väl ett fotografiskt öga. Ser jag dig här en gång till, så ska du verkligen få
smaka på min batong!!
VARIO: Ja ja, jag går...
Berättar Wario-Ware-Man: VARIO går bort till bänkarna igen för att fundera ut fler idéer. Han bestämmer
sig för att försöka ta sig förbi vakten med fler förklädnader, men ingen av de verkar fungera. Det hela
håller på ett ganska bra tag, och det börjar snart närma sig skymning. Utanför entrén till tågstationen så står
de andra och väntar på VARIO, ovetandes om vad som försiggår inne i byggnaden.
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Warrio: Man kan ena börja undra vart VARIO tagit vägen. Han har inte ens kommit utanför entrén än.
Wario-Ware-Man: Jaa. Han tar då verkligen lång tid på sig med att lämna in sin biljett. Undrar om han har
mer problem inne på toaletten, som om den förra gången idag inte var nog...
Maja: Skulle knappast tro det. Däremot undrar jag om något annat kan ha hänt honom...
Wario-Ware-Man: Mycket troligt. Vi väntar en stund till här ute. Om VARIO inte kommer ut inom en
halvtimme får vi ta och gå in igen och se efter vad det är som gör att han tar sån tid på sig.
--Samtidigt inne i byggnaden, där VARIO nu försöker lura vakten igen med ännu en fånig klädsel-Dumb-Crow vakt: Beklagar, men vi servar inte Warionäsor med solglasögon på denna tågstation.
VARIO, förklädd till en stor Warionäsa: Ååh, typiskt... *går bort och gömmer sig bakom nån vägg*
Dumb-Crow vakt: Faktiskt så vet jag att det ÄR den där tjockisen som försöker smita förbi hela tiden. Jag
valde bara att låtsas att jag inte visste om det...
VARIO: Grr... alright, om inga andra sätt fungerar, får man bli tvungen att ta till mer drastiska åtgärder...
*går bort till vakten med bestämda steg* Alright, dörrvakten som tror att han kan bestämma allting. Nu
tänker jag ta mig ut här!
Dumb-Crow vakt: Åh nej, inte förrän du visar upp biljetten för mig och lämnar in den!
VARIO: Önskar jag kunde, men nån dåre kom och snodde min biljett innan jag ens hade lämnat in den.
Dumb-Crow vakt: Spelar ingen roll. Ingen biljett, ingen utgång!
VARIO: Din förbenade skithög till vakt!!
Dumb-Crow vakt: Precis. Du kan försöka hur mycket du vill att ta dig utanför dörren här, och jag kommer
ändå att försöka hindra dig!
VARIO: Men jag vill ju hem!!
Dumb-Crow vakt: Varför inte bo här då??
VARIO: För detta är inte mitt hem, pucko!!
Dumb-Crow vakt: Och VEM kallar du pucko va?!!
VARIO: Dig, förstås! Nu släpper du ut mig, annars...
Dumb-Crow vakt: Annars vadå?
VARIO: Annars kommer jag ge dig en spark i röven!! *försöker ge sig på vakten, men vakten tar tag i
honom innan han ens har börjat*
Dumb-Crow vakt: Men där har du fel tjockis. JAG kommer vara den som ger DIG en spark i ändan! Du
har försökt tillräckligt många gånger nu att ta dig ut trots att du inte lämnat in nån biljett. Dessutom kallar
hederliga snubbar inte en dörrvakt för pucko, och för det så tänker jag ge dig mer än just en spark!
VARIO: Kom an bara, lemlöse sirapshuvud!!
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Berättar Wario-Ware-Man: VARIO försöker ge sig på dörrvakten, vilket leder till ett massivt slagsmål inne
på tågstationen. Samtidigt utanför tågstationen så står hans vänner än och väntar på honom, och himlen
börjar bli mörk.
Wario-Ware-Man: Nä, nu tar han lite föör lång tid på sig där inne. Nånting måste ha hänt honom. Kom
grabbar, dags för oss att gå in igen och ta ett span.
Warrio: Alright, vi kommer.
Berättar Wario-Ware-Man: De bestämmer för att gå in igen och se efter hur det är med VARIO. När de väl
kommer in så ser de att allting verkar normalt, och dörrvakten står bredvid dörren och läser i sin blaska och
dricker en pappersmugg med varmt kaffe.
Wario-Ware-Man: Jahapp. Allting verkar vara som vanligt här. *får syn på dörrvakten och frågar honom*
Hördu vakten! Har du sett en viss snubbe härinne med svarta overaller och vit keps och tröja?
Dumb-Crow vakt: Ja, det har jag. Han är borta vid bänkarna och häckar. Däremot ser han ganska miserabel
ut, heh heh...
Wario-Ware-Man: Herrevitlök!! Vad har hänt dig VARIO??
VARIO, helt sönderspöad: Tjaa... nån dåre kom och snodde min biljett innan jag skulle lämna in den. Sen
bestämde jag mig för att försöka ta mig förbi vaktjäveln borta vid dörren...
Dumb-Crow vakt: Jag hör dig allt!
VARIO: Äh, håll käft med dig! … iallafall, detta var vad som hände mig i slutändan; helt sönderslagen,
med trasig näsa och allt annat...
Wario-Ware-Man: *viskar till VARIO* Tja, tyvärr kan vi inte hjälpa dig ut ur det här, annars skulle vi
andra räknas in som medhjälpare till dig, och det skulle nog sluta rätt illa för oss alla.
Maja: Precis. Du får bli tvungen att ta en annan väg ut helt enkelt.
Dumb-Crow vakt: Och vad snackas det om därborta??
Wario-Ware-Man: Öhm... inget vettigt alls! … Alright, vi andra går ut igen. Du får försöka ta dig ut på ett
annat sätt.
VARIO: Alright. Jag kommer väl säkert på något...
Berättar Wario-Ware-Man: Efter att ha brottats med en dörrvakt får VARIO bli tvungen att hitta en annan
väg ut. Det vill säga, om han kan lyckas ta sig ut utan att vakten ser honom. De andra står nu utanför
entrén och väntar på VARIO igen. Efter en liten stund så ser de honom kommandes till vänster om
tågstationen.
Wario-Ware-Man: Men tjena, där kommer du äntligen. Vi började tvivla lite där på om du någonsin skulle
komma ut överhuvudtaget.
VARIO: Jepp. Fick bli tvungen att gå ut i perrongen och hitta ett hål i staketet för att kunna ta mig ut
därifrån. Är lite trött efter allt som hänt. Vet inte om jag orkar gå något mer...
Wario-Ware-Man: Alright, då får vi väl ta och haffa en buss isåfall. Det där bråket du hade med vakten
måste nog ha gjort dig oerhört utsliten antar jag.
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Berättar Wario-Ware-Man: Våra vänner bestämmer sig för att ta bussen hem, mestadels på grund av vad
VARIO råkat ut för på tågstationen. Senare frampå kvällen så är de äntligen hemma i sina hemtrakter igen.
Maja stannar hos de en liten stund innan hon går till sitt hus. VARIO ligger i soffan och sover medans de
andra snackar lite om hur deras dag har vart.
Wario-Ware-Man: Ja hörni, det har då verkligen hänt en hel del saker idag.
Warrio: Precis. Inte nog med att VARIO vart på väg och drunkna inne i toaletten på tåget och att hans
tågbiljett varit nära på att bli stulen, OCH sen bli stulen... han har även blivit spöad av en dörrvakt som
vägrar släppa ut honom på grund av att han inte lämnat in biljetten.
Wario-Ware-Man: Japp. Just nu så sover han på soffan, och han behöver nog en dag eller två för att
återhämta sig.
Warrio: Men visst är väl guldstatyn av Wario-Man som VARIO hittade bara för himla bra eller!
Wario-Ware-Man: Håller med där. Den är då verkligen av ren skinande guld alltså... köpte du med dig
någon souvénir hem, Warrio?
Warrio: Näpp. Tyvärr inte. Hade inte råd där liksom.
Maja: Lite synd där. Jag hade hoppats lite på att få se något fräckt.
Warrio: Tja, för att vara ärlig, så spenderade jag alla mina pengar på att köpa fyra påsar vitlökschips.
Maja: Som du sen åt upp alldeles för dig själv...
Warrio: Jepp. Man kan säga att min mage var ganska hungrig där.
Wario-Ware-Man: Jag går in i köket och fixar lite krubb till oss. Vill du ha nåt Maja?
Maja: Um... bara lite honung tack!
Warrio: Jag tar det gamla vanliga.
Wario-Ware-Man: Alright, alldeles strax på G!
Maja: *tar upp sin Priscilla-mjukis och tittar på den* Hm... Åh, jag börjar redan längta efter att få träffa
Priscilla igen... nån dag kommer vi att få ses igen, det vet jag bara så väl...
Berättar Wario-Ware-Man: Och där slutar ännu en dag för våra Wariobröder, och Maja. Tyvärr råkade
VARIO ut i slagsmål med en dörrvakt på tågstationen innan de skulle vandra hemåt, så han får nu ligga i
soffan och hämta nya krafter tills episod 4 kommer, för då kommer Wario-Ware-Man att inte vara
inblandad i nästa äventyr. Hur saker och ting kommer gå utan Wario-Ware-Man, det får vi nog se då.
The End...
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