Wario and co Media Presenterar;
Starring: bröderna Wario-Ware-Man, Warrio, VARIO, och biet Maja, i:
Wario bros' & Maya the Bee! (Påbörjades: 23/11/2018 01:30|Blev klart: 24/11/2018 22:30)
Series 1, Episode 6: Hus Säljes!
Berättar Wario-Ware-Man: Tillvaron i Wario Island är ganska bra denna dag, och alla Dumb-Crows,
Wood-Stocks, osv har håller på med... tja, de saker de nu håller på med varenda dag. Och ja, som vanligt är
jag berättaren i denna serien, vilket kommer hålla i sig tills denna serien når sitt slut... Nåväl, i denna
episoden är det mest VARIO som det fokuseras på. Denna dagen verkar han vara för sig själv inne i
Wariobrödernas hus, eftersom hans andra bröder är iväg långt borta för att titta på nån biketurné som just
satts upp i utkanten av stan. Trots det verkar VARIO ha det rätt så schysst hemma, om än inte mer nu när
de andra inte är i närheten. Vem bara vet vad för något VARIO skulle råka ut för denna gången...
VARIO: Oaah, äntligen kan man gå runt och bara vara för sig själv inne i huset utan att ha några andra
omkring sig. Visserligen är väl Warrio's papegoja fortfarande här, men det kan jag leva med. *tar en liten
titt bort mot buren där papegojan sitter på pinnen och snarkar lugnt* Japp, den verkar sova gott och tryggt
iallafall... Undrar vad fanken man skulle kunna hitta på denna dagen nu när de andra inte är hemma.
Berättar Wario-Ware-Man: VARIO sätter sig ner i soffan och filurar lite på något att göra. Han bestämmer
sig för att sätta på TVn och titta lite. Han bläddrar lite bland kanalerna och stöter slutligen på Fatso-News
programmet.
VARIO: Ah, äntligen nånting att se på. Hoppas att de kommer ta upp nånting nytt och mera vettigt nu.
--Framför TV rutan-Nyhetstalarn: Ja, döööh.... Välkomna till Fatso-News, nyhetsprogrammet som älskats av alla Dumb-Crows
och trästockar, och tjockisar! Jo, dööh är nämligen så att det har hänt en hel del händelser sen gårdagens
program, eller hur Rapportör Woodsley?
Rapportör Woodsley: Japp. Som ni ser nu så befinner vi oss nere på stan, där det slåss om vilka som ska
vara först i kö för biobiljetterna till den nya filmen "The Warionose Show", vilket består mestadels av
Warionäsor som försöker leva sitt liv i Snorriket. Den filmen sägs vara oerhört snorig av sig, och för att
inte tala om alla inkräktare som ofrivilligt har trampat i vitlökssjön innan de kom. Eftersom de nu stinker
vitlök går Warionäsorna till attack mot de, enbart för att... tja, suga ut vitlöksstanken ur dem.
Nyhetstalarn: Jaha, ok. Något mer som händer idag?
Woodsley: Dööh... visserligen pågår det ett rån borta vid Garlic Paradise inne på Konsum. Bovarna måste
nog verkligen gilla vitlöken så mycket så att de bestämmer sig för att råna där istället! Någon annanstans
inne på Konsum så verkar personalen bada bastu mitt inne i butiken.
Nyhetstalarn: Men, sätter inte det igång brandlarmet i butiken?
Woodsley: Verkar inte så. Personalen har nog stängt av brandlarmet för tillfället. Troligen kommer de
fortsätta bada bastu i minst 5 timmar till innan de återgår till sitt arbete.
Nyhetstalarn: Ok. Man får hoppas på att saker inte går snett för de bara.
Woodsley: Precis... Och detta var allt från min sida!
Nyhetstalarn: Alright, tackar så mycket för nyheterna Woodsley! Övriga nyheter är att enligt Mona själv
har MonaWare Inc. upphört sedan länge, men det är inte så viktigt att ta upp nu. Det mer viktiga är att
Monitorn är återigen på fri fot efter ett misslyckat försök att ta över en operakonsär som hölls för en viss
Mr. Great Mighty Poo, och nu är han plötsligt ute efter att ta över ens eget hus!! ... Och nu över till vädret.
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Väderlekssnubben: Jaaaa... Som ni tittare ser på väderkartan här så verkar det mestadels bli sol över Wario
Island, med lite vitlöksvindar uppe i norr, och ett väldigt kraftigt snorregn nere i östra delen. Det mest
förödande som kommer drabba väst idag är flera kraftiga gasmoln, som kommer sända ut fisblixtrar över
hela den delen av Wario Island. Södra delen däremot, det vill säga er tittare, kan skatta er lyckliga denna
veckan, för det kommer bara bli lite normalt regnande här och var nån dag eller så... Och det var
väderleksrapporten för idag!
Nyhetstalarn: Dööh ja. Tackar för det kära väderlekssnubben. Detta var allt för oss denna dag. Vi hoppas
att ni tittare fann dagens nyheter mnst lika intressanta som alltid förr!
---VARIO: Mjee... inget speciellt vettigt från er tyckte jag... utom det faktumet att Monitorn nu härjar
omkring igen... nåja, man kan väl alltid hoppas på att han nån dag verkligen ger upp tanken på att ta över
folks hem utan deras tillåtelse... inte för att jag tror att han skulle lyckas med det, men ändå...
*Ding Dong!*
VARIO: Jahapp, dörrklockan ringer. Får väl gå och öppna och se efter vem det kan vara... om det är en
försäljarnisse igen då ska jag bannemig visa foten för honom!
Berättar Wario-Ware-Man: VARIO går ut till hallen för att öppna dörren. När han väl öppnar dörren får ha
syn på en väldigt ovälkommen typ...
VARIO: Monitorn? Vad fanken gör du här omkring??!
Monitorn: Jag söker nånstans att bo, än sen! Kan jag få flytta in i erat hus tro??
VARIO: Åh nä, DET ska du inte. Däremot kan du få det här!
Berättar Wario-Ware-Man: VARIO tar tag i antennerna på Monitorn och vrider på honom så han står vänd
mot vägen. Med all kraft han har sparkar han iväg Monitorn, som sen landar rakt på motorvägen.
VARIO: Sådär. Det ska väl lära den där sketmackapären ett och annat! *borstar av händerna och stänger
dörren igen*
Monitorn: *blir väldigt förbannad över att hans försök inte lyckades* Grr... för i helsikes jädra *bzzt...
SPRAAK!!* Att ingenting jag planerar går som jag har tänkt mig!! *tittar sig omkring och får syn på en
liten skylt som säger "Till Salu" utanför huset mittemot* Hmm... Aha!!
*Några sekunder senare*
Monitorn: He he... sådär tjockis, nu ska du bannemig få för det där. Var så fetsäker på det!
Berättar Wario-Ware-Man: Efter att ha stulit "Till Salu" skylten och satt den på Wariobrödernas tomt sätter
monitorn sin lilla plan i verket. Lite senare frampå är allting precis som det brukar vara inne i
Wariobrödernas hus; VARIO spelar lite Smash Bros. Brawl på nintendo Wii;t, med skålar fyllda av vitlök,
och pagegojan är ute i rummet och lyssnar på papegojhockey på radion. VARIO's sköna, ljuva dag kommer
bli ganska kortlivad, för det ringer på dörrklockan en andra gång...
*Ding Dong!*
VARIO: Men det var då fasen... kan man inte få sitta ner och spela lite på Wii;t eller?? Ja ja, får väl ta och
lyfta på mig då och se efter vem det kan vara. Om det är den där Monitorn igen så ska han verkligen få...
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Berättar Wario-Ware-Man: VARIO går upp för att öppna ytterdörren. Innan han öppnar så tittar han lite i
kikhålet för att se vem det är, och får syn på en väldigt skum typ. Den skumma figuren kikar in i kikhålet
för att se om det är nån vid dörren. VARIO öppnar dörren för att se vad denna typen vill för nånting.
Redneck Dumb-Crow: Jo, jag letar efter nånstans att bo, och jag såg på skylten här att detta huset verkar
vara till salu.
VARIO: Va, det här huset? Till salu??
Redneck Dumb-Crow: Just det. Masa dig undan så man kan komma in och kika lite!
Berättar Wario-Ware-Man: Redneck Dumb-Crow kastar iväg skylten och traskar in i Wariobrödernas hus
medans VARIO bara tittar på honom i ren förvåning och förvirran.
VARIO: Sen NÄR var vårat hus till salu egentligen?! *är så upptagen med att titta på den konstiga redneck
typen, och märker inte att Monitorn smyger sig in i huset*
Berättar Wario-Ware-Man: Rednecken kikar runt lite i huset. Första anhalten är TV-rummet. Sen bär det av
mot köket. Efter det sovrummet. Och sist kommer badrummet, med VARIO konstant bakom hälarna på
honom. Efter att ha kikat klart ger han VARIO sin bedömning om skicket på huset.
Redneck Dumb-Crow: Ok, jag har kikat runt lite, och detta huset kan jag tänkas bo i! Det har precis allt
man behöver, framför allt en toalett... Här har du dealen, pysen. *tar VARIO's hand, ger honom en tjock
bunt sedlar, och går sen för att bosätta sig i huset*
VARIO: Men... men... detta är ju MITT hem. Jag BOR här!
Redneck Dumb-Crow: Snack. Jag bor här nu! DU är den som ska ge dig iväg härifrån!
Berättar Wario-Ware-Man: Rednecken tar tag i hängslerna på VARIO's overaller och går bort till
ytterdörren. Väl vid ytterdörren sparkar han ut VARIO och stänger dörren. VARIO lyfter på sig och tittar
bort mot fönstret där rednecken nu sitter i soffan och tittar på TV och dricker en burk Mepsi Pax. Han får
syn på monitorn som räcker ut tungan åt honom.
VARIO: Hrm. Det ante mig... så Monitorn ligger alltså bakom detta! Han tror allt att han är smart... *tittar
upp mot elstolparna och får en liten idé* Aha! Jag vet nog hur jag ska ta mig in. Rednecken har ändå låst
ytterdörren, så jag kan inte ta mig in via den.
Berättar Wario-Ware-Man: VARIO går till elstolpen och börjar klättra uppför den. Är lite svårt att ta sig
upp eftersom han är så tung, men lyckas till slut.
VARIO: Alright, då gäller det alltså... *tittar bort mot ett av de öppna fönstrena på vinden av deras hus*
DÄR kan jag nog ta mig in! Få se bara om min vikt håller för elkablarna...
Berättar Wario-Ware-Man: VARIO börjar att sakta men säkert krypa framåt, med fötterna på varje kabel.
Dessvärre är det inte så värst stadigt för honom, och gång på gång är nästan på väg att tappa fotfästet.
VARIO: Goulp... dessa kablar är då inte gjorda för så stora personer som mig.
Berättar Wario-Ware-Man: VARIO fortsätter krypa framåt, men börjar plötsligt snurra runt så han blir
illamående. Sedan efter det hamnar VARIO upp och ner på.
VARIO: Ulp... jag tror nog att min vitlök nästan var på väg upp från min mage där...
Wario bros' & Maya the Bee! S1 Ep6 sida3

Berättar Wario-Ware-Man: Efter att ha återhämtat sig lite fortsätter VARIO mot fönstret på vinden. Till slut
är han precis ovanför fönstret.
VARIO: Alright. Det är nu eller inte... nu ska jag bannemig ta mig in i huset igen!
Berättar Wario-Ware-Man: VARIO klänger sig fast på ena strömkabeln och börjar hänga upp och ner så att
kabeln sakta men säkert hasar neråt. Dessvärre är monitorn precis inne på vinden och ska göra det hela
värre för VARIO. När VARIO väl hänger precis utanför fönstret räcker han över en tyngd till VARIO,
vilket VARIO tar tag i. Han åker sen ner mot marken i all fart och får sig en smäll.
VARIO: Aoow... Tja, jag fick åtminstone ingen stöt iallafall... *får sig en rejäl stöt av strömkabeln iallafall
och åker tillbaka upp till fönstret igen*
VARIO: Aj! ... snacka om att få sig en rejäl shock...
Monitorn: Här tjockis, ta även den här när du ändå håller på! *ger VARIO en stor missil*
VARIO: Suck... varför... varför??
Berättar Wario-Ware-Man: Efter några sekunder fyras missilen upp, och än sitter VARIO kvar på
strömkabeln och börjar snurra runt eftersom missilen försöker att flyga iväg. Till slut åker han iväg här och
var i området och kraschar sen in mot fönstret där rednecken sitter och tittar på TV. TVn blir pajad på
grund av att VARIO åkte in i den, vilket gör rednecken ganska arg.
VARIO: *är helt sotsvart* Tjaa... jag kom åtminstone in iallafall...
Redneck Dumb-Crow: Va fasen hade du sönder min TV för? Och sa jag inte till dig att dra hårifrån!
VARIO: Ah crap...
Berättar Wario-Ware-Man: Rednecken tar tag i VARIO och sparkar ut honom från huset igen. Men än
tänker VARIO inte ge upp. Men han vet att han får använda sig av en annan taktik nu för att lyckas.
VARIO: Hm. Jag får ta till något annat knep... *funderar en liten stund, och får en snilleblixt* Aha, jag kan
nog säkert förklä mig till nån. På så sätt kan jag ta mig in i huset!
Berättar Wario-Ware-Man: VARIO sticker iväg för att leta reda på en bra förklädnad. Senare frampå
kommer VARIO tillbaka iklädd en slags kostym, och ser nästan ut som en städare.
VARIO: He he. Få se om han känner igen mig nu!
Berättar Wario-Ware-Man: VARIO går över till ytterdörren och knackar. Rednecken hör det och reser på
sig för att öppna den, och får syn på en snubbe i städarkäder och med dammsugare i handen.
Redneck Dumb-Crow: Jaha, och vad vill du för nåt?
VARIO: *lägger sin röst så han låter som en Dumb-Crow* Dööh... jo, jag är från städfirman, och enligt
min order så ska jag göra en liten renlighetskontroll i ditt hus, om det går bra?
Redneck Dumb-Crow: Visst, kom in.
VARIO: Thank you.
Redneck Dumb-Crow: *stänger dörren efter att VARIO gått in* Du tänker väl även städa här också sen?
Wario bros' & Maya the Bee! S1 Ep6 sida4

VARIO: Dööh. Visst, visst. Vi smiter inte undan från vårat jobb inte!
Berättar Wario-Ware-Man: VARIO går runt lite och inspekterar i huset. Rednecken är helt omedveten om
att städaren som precis anlänt egentligen är VARIO i förklädnad. Efter att VARIO kikat omkring lite ger
VARIO rednecken sin bedömning om renligheten i huset.
VARIO: Jag måste dööh-säga att ditt hus är då det mest smutsigaste jag vart med om under hela min tid
som städare! Hur ofta städar du här egentligen?
Redneck Dumb-Crow: Tja, jag har precis flyttat in här. Det var så här smutsigt redan innan jag ens kom.
VARIO: Alright, om du nu säger så...
Redneck Dumb-Crow: Säg mig... du verkar vara lite föör rund för att vara en Dumb-Crow, och en DumbCrow brukar oftast inte ha synliga lemmar på kroppen.
VARIO: Väldigt vad folk kan se på en om nåt är fel... Öm... tja, egentligen är jag inte en Dumb-Crow, utan
en trästock. Jag glömmer ibland bort vilken typ jag ens är, he he...
Redneck Dumb-Crow: Hm... ok, jag kanske är liite för synsk av mig ibland.
VARIO: Så, vad säger du? Vill du få ditt hem skinande rent eller?
Redneck Dumb-Crow: Kör till. Kostar det något?
VARIO: Nej då, städningen sker gratis.
Redneck Dumb-Crow: Alright, du är anställd.
VARIO: Thank dööh-very much!
Berättar Wario-Ware-Man: VARIO sätter igång sin portabla dammsugare och börjar städa här och var,
speciellt i TV rummet. Vid ett tillfälle tar han dammsugaren och medvetet städar redneckens ansikte.
Redneck Dumb-Crow: Hördu, sluta med det där. Det där kan få mig till att börja nysa!
VARIO: Oj, hoppsan. Det var INTE meningen av mig att göra så... jag riktar genast bort den igen.
Redneck Dumb-Crow: Tack...
Berättar Wario-Ware-Man: Han gör som rednecken säger och återgår till städandet. Trots det så låter
VARIO honom inte vara. Ute i köket så är VARIO och städar när rednecken ska ta nånting från kylskåpet.
Inne i sovrummet är VARIO och städar när rednecken ska byta skjorta. Även inne på toaletten kommer
VARIO in med sin dammsugare och städar.
Redneck Dumb-Crow: Men hallå eller, får man inte ens sitta på toaletten ifred?!
VARIO: Va? Nä. Det har väl ingen sagt till mig nåt om.
Berättar Wario-Ware-Man: VARIO fortsätter att gå runt med dammsugaren inne på badrummet, utan att
ens bry sig om rednecken. Som sagt sagt, vart han än går är VARIO ändå i närheten och dammsuger, allt
för att driva rednecken till vansinne så han flyttar ut.
Redneck Dumb-Crow: Ok pysen. Bara gör ditt jobb nu så jag kan få vara ifred och titta på matchen sen!
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VARIO: Döööh, skall bli! *svänger dammsugaren rakt framför redneckens ansikte och återgår till sitt*
Redneck Dumb-Crow: Grr... jag hoppas han försvinner härifrån snart. Den där städarnissen börjar driva
mig till vansinne.
VARIO: *tänker för sig själv medans han går omkring och dammsuger lite* Det ÄR det som är tanken
med det hela också, heh heh heh...
Berättar Wario-Ware-Man: Än så länge går VARIO's plan ganska bra för honom. Vad han inte vet är att
Monitorn gömmer sig bakom en spegel precis bredvid, och han vet att det är VARIO som går omkring och
städar i huset. Han tar munstycket ur handen på VARIO och suger upp hans förklädnad.
VARIO: Men vad i... Monitorn, din förplånkade mackapär! Du har avslöjat mig!!
Monitorn: Just det. Ha en trevlig åktur!
Berättar Wario-Ware-Man: Monitorn sätter dammsugaren på högsta suget och skickar iväg VARIO.
VARIO kan inte längre kontrollera den, så han åker nu runt överallt i TV rummet i ilfart.
VARIO: Aagh! Få stopp på den här manickeen!!
Redneck Dumb-Crow: Ta och sluta åk runt och skrik och bara bli färdig någon gång! *ser just att VARIO
kommer mot honom i all världens hastighet* AAAH!!
*KRASCH!*
VARIO: Aoow... det där gjorde allt ont...
Redneck Dumb-Crow: Samma här... *kvicknar till och får se att städaren egentligen är VARIO* Men hallå,
det är ju DU! Du har alltså försökt lura mig!
VARIO: Och det inser han först NU...
Berättar Wario-Ware-Man: Rednecken tar VARIO och går till ytterdörren för att sparka ut honom igen.
*POM!!*
VARIO: AOOOWAAA!!
Redneck Dumb-Crow: Och kom inte tillbaka igen!! *Stänger ytterdörren och låser den. Sen låser han alla
fönster, garaget, inklusiv bakdörren.*
VARIO: Jahapp, där rök mitt andra försök att komma in... och nu när han har låst vartenda utrymme så kan
jag inte ta mig in. Jag får ta och tänka ut nåt annat... *står och funderar lite i nån sekund eller så* Amen
självklart! Att jag intekom på det här tidigare! Heh heh. Nu ska den där Monitorn allt få tillbaka...
Berättar Wario-Ware-Man: VARIO får en väldigt smart idé och sticker ner till stan för att skaffa lite grejor.
Nån timme senare kommer VARIO tillbaka med ett par brädor, en smal och en lite mera fyrkantig. Han
spikar ihop de till en skylt och skriver nånting på den.
VARIO: Så där. Detta kommer allt att göra susen...
Berättar Wario-Ware-Man: Efter att ha fått färdigt skylten så smyger han bort till utsidan av tomten, tittar
omkring så att ingen ser, och sätter ner skylten på gräsmattan.
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VARIO: Si så där ja. Hoppas bara att någon ser den... *visslar och går iväg som om han inte har sett nåt*
Berättar Wario-Ware-Man: Tillbaka inne i Wariobrödernas hus sitter rednecken än framför TVn och
dricker Mepsi Pax. Han har ingen aning om vad som kommer hända härnäst, men han lär nog få reda på
det rätt så snart.
Redneck Dumb-Crow: *BUURP!* Oaah. Detta är livet. Ett hus att bo i, en TV, ett kök, ett badrum som
man kan sitta inne på toaletten ganska länge, och ett helt eget sovrum. Och bara JAG bor här!
*Ding Dong*
Redneck Dumb-Crow: Jaha? Vem ringer på dörren så här dags??
Berättar Wario-Ware-Man: Rednecken går upp ur soffan för att öppna ytterdörren. Han öppnar dörren för
att se vem det är, och ser att det är en Sumo-Wood-Stock, som är större än själva ytterdörren.
Redneck Dumb-Crow: Och VEM är du?
Sumo-Wood-Stock: Dööh. Jag såg denna skylten på din tomt, och som jag har fattat det så verkar det här
huset vara till salu!
Redneck Dumb-Crow: Till salu? Vadå "Till salu"?
Berättar Wario-Ware-Man: Utan några som helst andra ord dundrar Sumo-Wood-Stocken in i huset och
kikar runt lite, till redneckens stora förvirran.
Redneck Dumb-Crow: ... sen NÄR var mitt hus till salu?!!
VARIO: Sedan du först kom hit överhuvudtaget...
Berättar Wario-Ware-Man: VARIO smyger sig in i huset obemärkt. Rednecken är konstant bakom hälarna
på Sumo-Wood-Stocken, som nu tittar lite på huset.
Redneck: Hördu, det där är MITT kök!
Sumo-Wood-Stock: Må så vara, men nu ska jag vara härinne. *öppnar kylskåpet och tar sig en flaska
mjölk och dricker ur den* Aah. Väldigt go mjölk alltså.
Berättar Wario-Ware-Man: Efter att ha kollat in köket så bär det av till sovrummet sen. Väl där rotar han
lite i byrålådan där alla kläderna ligger.
Redneck Dumb-Crow: Låt bli min byrå! Det är där jag har alla mina kläder!
Sumo-Wood-Stock: Vadå? Jag ser inget namn på den här! Och inte på kläderna heller!
Berättar Wario-Ware-Man: Sumo-Wood-Stocken fortsätter rota i byrålådan trots redneckens protesterande.
Efter att ha kikat i sovrummet, samt hoppa lite i sängen, så är han nu inne i TV rummet och kikar, och det
första han gör är att slå på TVn.
Redmeck Dumb-Crow: Men det där är inte MITT program. Det jag brukar titta på är fotboll, ishockey, och
gräsklippar rally.
Sumo-Wood-Stock: Håll truten, jag försöker se på mitt favoritprogram här; "Wood-Stock Sumo Brawl"!
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Berättar Wario-Ware-Man: Sumo-Wood-Stock fortsätter att titta på sitt program i någon halvtimme eller
så. Sen bär det av in på toaletten, där rednecken just ska sätta sig och göra sitt behov. Men Sumo-WoodStocken kommer in och knuffar honom ur toastolen.
Redneck Dumb-Crow: Men hallå. Jag har tänkt sitta här!
Sumo-Wood-Stock: Sorry, men detta är nu mitt hem, och jag gör vad jag vill här. *Sätter sig och tar upp en
tidning och läser lite*
Berättar Wario-Ware-Man: Efter att ha gått igenom hela huset ger Sumo-Wood-Stocken sin bedömning,
och som det verkar så tänker han bosätta sig.
Sumo-Wood-Stock: Dööh, det här huset var verkligen i toppskick. Jag tar det! *tar upp en tjock sedelbunt
ur fickan och ger den till rednecken* Här har du pengarna.
Monitorn: *Står bakom någon vägg och ser just vad som försiggår* Oh-oh... detta luktar verkligen
problem.
Redneck Dumb-Crow: *tittar på sedelbunten i ren förvåning* Tja... lite stålar har man väl inte dött av...
men detta är ändå MITT hem.
Berättar Wario-Ware-Man: Just efter att rednecken sagt sin mening så dundrar nu Sumo-Wood-Stocken ute
i hallen för att få upp farten. För varje steg han tar desto snabbare springer han.
Monitorn: Jädrar alltså! Den där trästocken måste vara väldigt snabb för att vara så stor.
Berättar Wario-Ware-Man: Sumo-Wood-Stocken får till slut upp tillräckligt med fart för att rulla ihop sig
till en stor kanonkula, och susar nu omkring i huset och har sönder det ena och det andra. Från soffa och
bord till ett piano. Han lyckas även ha sönder en av husväggarna. Monitorn tittar på i ren förskräckelse,
och inser att det snart kommer gå åt fanders för honom. Efter att Sumo-Wood-Stocken rullat klart överallt
stannar han och pustar ut.
Sumo-Wood-Stock: *Pust, Puh...* det där var en helt annan femma minsann...
Redneck Dumb-Crow: Men... men, detta är ju ändå mitt hus.. MITT hus!
Sumo-Wood-Stock: Vad snackar du om va. Jag har köpt det här huset nu, och bara JAG bor här. Ut med
dig nu din lemlöse lille pajas!
Berättar Wario-Ware-Man: Sumo-Wood-Stocken börjar hoppa på rednecken så han blir till en platt skiva.
Sen kickar han ut honom ur huset bara för att han kan.
Redneck Dumb-Crow: *ligger nu på marken som en platt skiva* Men... det är ju trots allt mitt hus...
Sumo-Wood-Stock: Och ut med dig också, din gammeldags, stora, mesiga datorskärm! *sparkar ut
Monitorn från huset och stänger dörren*
Monitorn: Hur... hur är detta ens möjligt... *får syn på VARIO vid fönstret till TV rummet, som nu blegar
på honom med ren belåtenhet*
VARIO: HA. Där fick du allt tillbaka, din löjliga lilla manick! *räcker ut tungan åt honom och går iväg*
Monitorn: Ha ha, var lagom kaxig du bara....
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Berättar Wario-Ware-Man: Efter en väldigt lång kamp har VARIO nu äntligen fått tillbaka sitt hus. Inom
nån timme eller så är rednecken inte längre i området, och VARIO sitter nu och tittar lite på TV.
VARIO: Phew, VILKEN dag det har varit... I timtal har jag hållt på och brottats med snubbar som bara vill
ta över huset och kicka ut mig. Och det tack vare den där dumma, fjantiga Monitorn. Men nu kan man bara
sitta ner och koppla av... undrar vad Fatso News har att komma med igen. *bläddrar lite bland kanalerna
och kommer sen till nån kanal där programmet nu ska sändas*
--Framför TVn-Nyhetstalarn: Dööööh... ja, välkomna åter igen till Fatso News; programmet som ses av alla Dumb-Crows,
trästockar, och tjockisar runt om Wario Island. Vi har nu lite uppdateringar om de saker det rapporterats om
idag, och inom kort ska vi höra med våran stolte rapportör Woodsley om allt det där.
Woodsley: *står precis utanför Konsum butiken* Just det. Som det verkar så har tjuvarna nu blivit gripna
av polisen. De har erkänt brottet, och erkänner även varför de valde att råna inne på Garlic Paradise; de var
liksom hungriga och hade inga pengar till att köpa nånting, så istället för att gå till banken och stjäla
pengar gick de istället in på den där affären med all den goda vitlöken och stal där istället.
Nyhetstalarn: Och hur är det med bastubadet inne på Konsum då?
Woodsley: Det gick åt fanders, enligt en av personalen. För det första så klantade en av de till det så
värmegrunkan gick sönder, och för det andra så blev det väldigt mycket ånga inne i butiken efter att det
hände, så de fick bli tvungna till att stänga butiken tills ångan lagt sig.
Nyhetstalarn: Och vad tyckte de som gick på bio för att se den nya filmen?
Woodsley: De tyckte att den var urkass. För det första tyckte de att det var liite FÖR snorigt innehåll, och
för det andra så begrep de inte nåt av själva handlingen.
Nyhetstalarn: Vi har även hört att Monitorn vart i farten igen. Denna gången har han försökt att bosätta sig
i andra folks hus. Kommer det bli nåt mer av detta tror du?
Woodsley: Inte som det verkar nu. Senast idag planerade han på att bosätta sig i Wariobrödernas hus i
utkanten av stan, men han fick tillbaka av VARIO till slut. Vart nån annanstans han tänker planera på att ta
över nåns hus, det återstår väl att se.
Nyhetstalarn: Alright, då var det nog allt för denna gången. Och inga förändringar i väderleken?
Väderlekssnubben: Nej. Väderkartan här verkar stanna där den är.
Nyhetstalarn: Ok, då vet vi det. Det här var allt för idag kära tittare. Men missa inte nästa dagens "Fatso
News", för då blir det lite mera nyheter, med en extra dos av Warionäsor inblandade i det hela.
---VARIO: Jahapp. Inte så mycket vettigt denna gången heller.
Berättar Wario-Ware-Man: VARIO stänger av TVn och reser sig ur soffan för att gå till köket och ta sig lite
käk. Innan han ens har gått ut ur TV rummet ringer deras telefon. VARIO lyfter upp luren för att svara.
VARIO: Ja, hallå. Det är VARIO... Åh, Wario-Ware-Man! ... jadå, allt har vart bra med mig. Huset är i
välbehåll, och inga katastrofer har inträffat medan ni har varit borta på den där biketurnén.
Wario-Ware-Man: *i andra änden* Alright, bra att höra. Skulle bara meddela dig om att vi kommer hem
sent på natten, eftersom turnén håller på längre än väntat.
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VARIO: Äh, ingen fara. Jag kan gott klara mig själv i några timmar till.
Wario-Ware-Man: *i andra änden* Har du gett papegojan någon mat idag?
VARIO: Jadå. Han ska snart få lite till nån timme senare eller så. Det var då väldigt vad han smockar i sig
kakor och vitlök. Snacka om att ha den hungrigaste papegojan i hela världen.
Wario-Ware-Man: *i andra änden* Kom ihåg att inte ge honom för mycket gåttigott bara, annars kan han
bli rätt dålig i magen.
VARIO: Jadå, jag tänker allt hålla hans ätande under kontroll. Hur är det med Warrio förresten?
Wario-Ware-Man: *i andra änden* Lite trött i huvudet efter allt tittande på bikarna som åker runt hela
tiden, men annars har han det bra precis som jag.
VARIO: Ok, ville bara veta. Alright, vi ses väl senare ikväll då. Ok, bye bye. *lägger på luren* Nä, nu ska
man väl ta och gå ut i köket och fixa sig lite käk...
Berättar Wario-Ware-Man: VARIO går ut till köket för att ta sig lite rostad vitlök. När han väl är inne i
köket däremot ser han att vissa saker blivit ommöblerade vilket stör honom lite.
VARIO: Jaha, och vem fasen har ställt brödrosten vid spisen?? Den ska ju stå på köksbordet! Och
våffeljärnet ska väl ändå inte vara framme nu! Den har även vart använd ser jag, för nån har verkligen stekt
våffler i den... eller nåt. För det är då inte våffelsmet det dofar i den... känns mer som... *sniffar lite på
våffeljärnet* Tofu? Vem i hela vitlöken skulle steka tofu i ett våffeljärn?? Jepp, konstigare saker kan väl
bara inte hända ikväll...
Berättar Wario-Ware-Man: Efter att ha ställt tillbaka brödrosten på köksbordet tar VARIO fram en påse
fryst vitlök och sätter några i brödrosten. Sen efter att ha käkat ger VARIO papegojan lite mat, och sätter
sig i soffan och slår på Wii konsolen.
VARIO: Oaah. Äntligen kanske man kan spela lite innan läggdags. Är lite trött på Smash bara... jag
stoppar in Wario Land skivan i Wii;t och spelar lite av det spelet för omväxlingens skull.
Berättar Wario-Ware-Man: VARIO spelar lite Wario Land på Wii innan kvällen, och har det ganska kul.
Senare blir det kväll, och alla i Wario Island ska gå och lägga sig i sina sängar och snarka. VARIO verkar
ha spelat ett och samma spel i flera timmar, och börjar känna sig lite trött i huvudet.
VARIO: *Gäsp...* Nä, nu har jag verkligen suttit och spelat i timtal. Det börjar även bli sena kvällen ute...
kanske dags att gå och lägga sig nu. Och papegojan har det bra, eller? *tittar bort mot buren där papegojan
är, och ser att han sitter på pinnen och spelar på ett litet fickspel som är anpassat för papegojvingar* Ok,
han verkar ha det rätt så bra... var nu inte uppe för sent bara!
Papegojan: Nej då, tjocksmock. *har fortfarande ögonen på sitt fickspel*
VARIO: Jahapp. Nåja, lika bra att hoppa i säng då...
Berättar Wario-Ware-Man: VARIO stänger av TVn och spelet och bereder sig inför kvällen. Inne på
badrummet dräller han på tandkräm på sin tandborste och borstar tänderna. Efter att ha borstat färdigt och
spottat ut tandkrämen i handfatet tar han en liten titt på toastolen och märker att det är något som inte
riktigt stämmer med den.
VARIO: Jahapp, när man väl ska sätta sig och lägga en liten vitlök, så ser man plötsligt att toastolen är
överfylld med papper! Nåväl, jag har inte tid och fixa detta nu. Jag går på våran utetoalett istället.
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Berättar Wario-Ware-Man: VARIO går på utetoaletten utanför huset och gör sitt behov där. Efter det är det
dags för honom att hoppa i säng, så pass trött som han verkar.
VARIO: *Gääsp...* Fy fanken vad trött man är... ska verkligen bli skönt att bara hoppa i säng och sova...
Berättar Wario-Ware-Man: VARIO hoppar ner i sängen och ska just börja sova. Men efter bara en kort
stund hör han något som snarkar. Han öppnar ögonen igen och vänder sig om för att se vart ljudet kommer
ifrån; någon annan verkar ligga i deras säng och snarka, vilket ser ut att vara Sumo-Wood-Stocken.
VARIO: Ah, jag glömde det att den här typen nu bor här... *visslar lite på honom så han vaknar*
Sumo-Wood-Stock: Zzz... höh, vad vill du va. Ser du inte att jag försöker sova här?
VARIO: Ähum, det finns faktiskt fler som försöker sova här inne.
Sumo-Wood-Stock: Jaha, än sen?
VARIO: Öhm... har inte du gjort ditt jobb nu eller? Nu bor jag här, och jag vill att du sticker härifrån!
Sumo-Wood-Stock: VAD!? Säger du att jag inte får bo här?? Jag har ju betalat och allting! Nä nu blir jag
fly förbannad!!
Berättar Wario-Ware-Man: Sumo-Wood-Stocken blir arg över att han inte får bo i huset och börjar hoppa i
sängen så kraftigt att VARIO slungas bort mot väggen. Sen hoppar han från byrån, rakt ner genom golvet,
och börjar förstöra allting inne i huset. Efter att ha ränt runt och sprungit ut och in genom husväggarna är
nu huset helt i ruiner.
Sumo-Wood-Stock: Så där. Nu drar jag hårifrån...
Berättar Wario-Ware-Man: Sumo-Wood-Stocken rullar ihop sig till en kanonkula igen och rullar iväg ner
mot stan. Borta vid vad som nu är kvar av huset sitter VARIO mitt i det hela, helt snurrig med stjärnor
surrandes runt hans skalle.
VARIO: Herrevitlök... snacka om att bli ilsk av sig! Nåja, detta gjorde mig iallafall ännu tröttare, så jag
kan väl sova gott nu...
Berättar Wario-Ware-Man; Efter att VARIO sagt det där så tuppar han av igen. Senare frampå natten är de
andra bröderna på väg hem från biketurnén, och de har ingen aning om vad VARIO gått igenom denna
dagen.
Warrio: *Gääsp...* ska allt bli skönt att få komma hem och lägga sig i sängen sen och snarka, eller hur
Wario-Ware-Man?
Wario-Ware-Man: Precis. Den där biketurnén höll då verkligen på i mer 4 timmar... rättare sagt 8 timmar!
Inte undra på att man börjar bli trött och bara vill hem...
Warrio: Att de aldrig kan dela upp det hela lite så man kan ta en paus då och då.
Wario-Ware-Man: Jag vet. Men nu är det över och förbi, och vi har en go, varm, och skön säng som väntar
oss där hemma.
Berättar Wario-Ware-Man: Tja, de lär nog inte bli glada över att se deras hus i spillror sen när de kommer
hem igen. Någon timme senare eller så är de nu framme vid deras hus. De ser genast att något inte är som
det ska vara, eftersom de ser VARIO sovandas i mitten av husgrunden.
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Wario-Ware-Man: Men hallå. Vad har hänt här medan vi var borta?
Warrio: Har ingen aning. Men jag ser VARIO sovandes precis här iallafall. Han verkar nog ha haft en
väldigt tuff dag!
Wario-Ware-Man: Vårat hus är helt i spillror!! Herrevitlök, nånting måste ha hänt trots allt. Varför sa
VARIO bara inte som det var??
Warrio: No idea... men min papegoja verkar vara oskadd iallafall.
Wario-Ware-Man: *Tittar bort mot vad som finns kvar av toaletten, och ser att vattenbehållaren är på väg
att falla rakt på Warrio* Warrio, se upp!!
Warrio: Hunh?
*KRASCH!!*
Wario-Ware-Man: Aj aj... där fick Warrio sig en rejäl bula i skallen! ... nåja, eftersom det är sena natten kan
man väl inget annat göra än att lägga sig här och sova.
Berättar Wario-Ware-Man: Wario-Ware-Man bestämmer sig för att ligga ner och sova på marken han med,
eftersom han inget vet vad som egentligen har förstört huset, och mest för att de nu inte har nåt hus att vara
i under natten... Jepp, och så slutar ännu en episod av denna serien. Det lovades att det skulle börja bli lite
mera elände i varje slut, och nu verkar det hela ha börjat. Nåja, det kommer bli mer äventyr för
Wariobröderna framöver, och i episod 7 ger sig Warrio och VARIO ut på nån liten flygtur eller så.
The End...
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