Wario and co Media Presenterar;
Starring: bröderna Wario-Ware-Man, Warrio, VARIO, och biet Maja, i:
Wario bros' & Maya the Bee! (Påbörjades: 25/11/2018 16:33|Blev klart: 27/11/2018 20:36)
Series 1, Episode 7: Ballongflygturen
Berättar Wario-Ware-Man: Allting är kaotiskt nere i stan denna dag, med alla Dumb-Crows och WoodStocks springandes mellan byggnaderna för att jobba och slita här och där... och möjligen fortsätta vara
tomma i huvudet så länge de lever. Hemma i Wariobrödernas område däremot är allting lugnt och
vindstilla. VARIO är precis utanför huset och vattnar vitlöksrabatten. Plötsligt kommer Warrio hem
bärandes på en liten låda. Han ber Warrio att komma över och titta på den. Vad kan det vara för nånting i
den? Och hur kommer denna episoden (eller historien) sluta?
Warrio: VARIO, VARIO. Lägg ner vattenslangen och kom hit och titta. Du bara måste se vad jag har köpt!!
VARIO: Alright, kommer. *lägger ner slangen och masar sig bort till Warrio*
Warrio: *ger lådan till VARIO och hoppar upp och ner i ren exaltering* Öppna den, öppna den!
VARIO: Ja ja... *tar upp locket för att se vad det är i lådan* Hm... jag ser bara nån grön sak i den.
Warrio: Det är en luftballong!
VARIO: *tar upp saken ur lådan och sätter ner den på gräsmattan* skulle detta vara en luftballong va? Den
e ju fyrkantig, och liten.
Warrio: Jag vet. Men den är faktiskt MYCKET större än så. När man kastar så ska den vidga ut sig till en
stor ballong. Det var vad säljaren sa iallafall.
VARIO: Alright, få se på det då!
Warrio: Sure.
Berättar Wario-Ware-Man: Warrio tar saken och kastar den bakom axeln. När den väl landar efter några
studsar börjar den att vidga ut sig till en stor ballong. VARIO kan knappt tro vad han just sett, liksom
Warrio även.
VARIO: Men ser man på. Det är ju en ballong!
Warrio: Vad var det jag sa va. Lika bra vi testar den med en gång!
Berättar Wario-Ware-Man: Warrio och VARIO hoppar in i ballongen. Väl inne i ballongen beundrar
VARIO utsikten, fast de inte ens har kommit upp i luften än.
VARIO: Warrio, utsikten är inte så värst tråkig. Det växer till och med blommer uppe i luften! Sånt ser
man inte varje dag, eller hur!
Warrio: Är du dum eller? Vi har inte ens börjat. *stoppar in handen i fickan för att hämta något*
VARIO: Oh-oh. dags att åka på stryk nu antar jag...
Berättar Wario-Ware-Man: VARIO tittar nervöst på Warrio medans den andre plockar upp nåt i fickan,
vilket visar sig vara en liten fjärrkontroll. VARIO suckar med lättnad.
VARIO: Phew... tack gode vitlök att det inte var nån löjlig "practical joke" eller så.
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Warrio: Äh, varför skulle jag ha nåt sånt uppe på huvudet?
Berättar Wario-Ware-Man: Warrio trycker på uppåtknappen på fjärren för att demonstrera hur man får
ballongen till att flyga upp. På bara nån sekund eller så kommer de en bra bit ovanför deras hus.
VARIO: Wow! Det här diggar jag verkligen! Hm... Warrio, kan jag få prova lite? Snälla??
Warrio: Go ahead. *ger fjärren till VARIO*
VARIO: Öhm... vilken knapp är det man trycker på för att åka framåt?
Warrio: Det är nog knappen med gaspedalen.
Berättar Wario-Ware-Man: VARIO trycker på gaspedalkanppen, och innan hans mage ens hunnit processa
frukosten åker nu ballongen i full fart. Båda bröderna tycker det hela är kul.
Warrio: Vilken åktur va?
VARIO: Jajamän! Detta var verkligen något bra du skaffade. Men... kan denna ballongen göra annat än att
bara flyga framåt?
Warrio: Klart den kan göra det.
Berättar Wario-Ware-Man: Warrio trycker på fjärren igen, och plötsligt flyger de i en annan riktning. De
åker lite här och var med ballongen, men VARIO blir till slut lite illamående och ber Warrio att sakta ner.
VARIO: Ursäkta om jag säger detta, men jag börjar bli lite illamående nu! Kan vi sakta ner lite eller?
Warrio: Alright. Då stannar vi ballongen nu då. *Trycker på fjärren så ballongen inte flyger så snabbt*
Berättar Wario-Ware-Man: Efter att ha stannat ballongen så kikar de omkring lite uppe i luften. De ser
väldigt mycket saker uppe bland molnen som de annars inte skulle få se så ofta.
VARIO: Utsikten är ganska bra här uppe. Bra dag för en flygtur även.
Warrio: Jepp, och detta är verkligen ett perfekt tillfälle för att ta lite kort! *plockar upp ett par kameror och
ger den ena till VARIO* få se vad för nånting man kan ta kort på här uppe!
VARIO: Hm... jag har alltid velat ta kort på fåglarna, och nu har jag min chans...
Berättar Wario-Ware-Man: Bröderna kikar runt lite för att se om de kan ta några kort. Till en börjar är det
inte en fågel i sikte, men någon minut senare flyger det några förbi de.
VARIO: Men tjena, där har vi ju ett gäng kanadagäss! *tar lite kort på gässen som flaxar förbi* Perfekt.
Hur går det för dig då Warrio? *tittar mot Warrio, och ser att han har fått besök av fiskmåsar, och alla de
sitter ovanpå hans keps och häckar* Hah, jag ser att måsarna har hittat sin nya häckningsplats.
Warrio: Jättekul VARIO... kan du få bort de från mig nån gång eller? Det kokar nämligen i mitt huvud!
Berättar Wario-Ware-Man: VARIO schasar iväg måsarna, men en av de bestämmer sig för att lägga av en
blatte på Warrio's keps och kamera innan den flyger iväg.
VARIO: Jahapp. Till och med fiskmåsarna nobbar dig och din kamera.
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Warrio: Uppenbarligen... och inte ett ENDA kort fick jag till... inte för att jag ville ta kort på ett gäng
måsar, men ändå... Äh, vad säger du. Ska vi fortsätta flyga vidare?
VARIO: Mer än gärna.
Berättar Wario-Ware-Man: De flyger iväg vidare i sin ballong för att se andra delar av Wario Island . Nere
på marken vid en liten skog ser vi ett litet hus som har en något udda dekorering på utsidan, där den
konstblinda tonårshäxan Drawcia står utanför och målar på ett staffli. Hon håller på och gör ett porträtt av
gräsplätten framför sig för att ha något att visa upp inför konsttävlingen för häxor, men det verkar inte gå
så bra för henne.
Drawcia: Suck... detta är då hopplöst. Jag har bara nån vecka på mig att hinna klart min tavla, men ändå
blir det alltid fel! Jag kan heller inte bara rita vad som helst, det måste ha en särskild fokus och motiv...
Berättar Wario-Ware-Man: Hon försöker lite till på sitt konstverk, men tröttnar till slut och bestämmer sig
för att sitta ner i sin sommarstol och läsa i ett av sina magasiner.
Drawcia: Det är väldigt mysko det här måste jag säga. Det har väl aldrig varit så här svårt för mig att måla
tavlor förr?? Eller har jag bara förlitit mig alldeles för mycket på min magiska pensel så jag inte har behövt
koncentrera mig på själva målandet? Nåja, nu ska jag inte tänka så mycket mer på det. Nu vill jag bara sitta
här ute och koppla av...
Berättar Wario-Ware-Man: Hon sitter och läser i nån timme eller så tills hon somnar. Samtidigt uppe bland
molnen flyger Warrio och VARIO i sin ballong i rätt hög fart, och de har ingen aning om vad de kommer
råka ut för härnäst.
Warrio: Hm... utsikten e lite dålig häruppe VARIO. Tycker du vi borde gå lägre ner?
VARIO: Ja, jag ser inte så värst bra här heller... Jag tycker vi gör det!
Warrio: Ok, då sänker vi ner ballongen.
Berättar Wario-Ware-Man: De sänker ner ballongen lite för att se lite bättre var de är nånstans. Tillbaka
nere vid Drawcia's hus igen så sover den unga tonårshäxan fortfarande tungt, helt omedveten om vem eller
vilka som snart lär komma på besök. Plötsligt kommer Warrio och VARIO susandes förbi i full karriär med
sin ballong, vilket får hon och hennes hus att flyga upp i luften och landa rakt ner på marken igen, med
huset upp och ner på.
Drawcia: Hallå eller, ser ni inte att en liten tjej försöker sova här ute?!!
VARIO: Höh? Vem var det vi åkte förbi?
Warrio: Inte vet jag... Äh, vi fortsätter flyga runt lite till, så åker vi hem sen!
Berättar Wario-Ware-Man: De fortsätter att åka runt i Drawcia område, vilket börjar irritera henne enormt
mycket.
Drawcia: Hrm. Att man inte får vara ifred nån gång från alla flygdårar... *tar tag i sin magiska pensel och
funderar lite* Undrar vad man kan göra åt det där... *tittar upp mot ballongen som flyger runt omkring* Te
he heh... Jag vet nog hur jag ska ge tillbaka.
Berättar Wario-Ware-Man: Hon använder sin magiska pensel till att måla upp en gigantisk bordsfläkt. Hon
väntar tills bröderna kommer igen. När de väl är på väg mot hennes häll sätter hon igång fläkten så
ballongen inte kan ta sig nånvart.
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Warrio: Hallå. Varför stannar den bara plötsligt?!
Drawcia: Ha ha ha ha haa. Kolla på er där i eran lilla luftballong! Bara av att det blåser lite i eran riktning
så kan ni inte ta er nånstans.
Warrio: *Ser Drawcia nere vid den gigantiska* Drawcia! Det ante mig... och vad har du för planer denna
gången då??
Drawcia: Bara jävlas lite med er rent allmänt, inget annat! Kanske ska jag höja blåset lite?
Warrio: Åh nej, gör det inte. Gör det INTE!
Berättar Wario-Ware-Man: Drawcia höjer blåsnivån på fläkten trots Warrio's protesterande, och nu börjar
ballongen att snurra runt, runt, runt, och runt i flera varv. Drawcia stänger av fläkten så ballongen slutar att
snurra.
VARIO: Ulp... NU mår jag verkligen illa.
Warrio: Tja... tur att vi inte ramlade ur ballongen iallafall... *tappar fjärrkontrollen* ah tusan.
Drawcia: *ser Warrio's fjärrkontroll som landade rakt framför henne* Aha, det är så ni får den där
ballongen till att flyga runt så snabbt! Ha ha ha...
VARIO: *har just spytt klart* Ew... vad händer Warrio??
Warrio: Tro det eller ej, men Drawcia har nu fjärren i handen!!
VARIO: Åh nej... detta kan bara sluta med trubbel för oss!
Drawcia: *håller i fjärrkontrollen* Titta vad jag har här; eran lilla fjärrkontroll! Undrar vad denna knappen
gör för nåt... *trycker på en av knapparna*
Warrio: Nej, låt bli...!
Berättar Wario-Ware-Man: Efter att hon tryckt på knappen susar ballongen rakt in mot ett av träden i
skogen. Drawcia blir mer än road av resultatet.
Drawcia: Hah. Detta verkar mer roligt än jag först trodde! *Trycker på en annan knapp på kontrollen* Bye
bye bröder... och glöm inte att ta med er nåt på vägen tillbaka!
Berättar Wario-Ware-Man: Ballongen far snabbt iväg ner mot stan, och kommer lika snabbt tillbaka med
en mängd målarsaker i korgen. Botten av korgen öppnas så att allt faller ner, och stängs sen igen.
Warrio: *har en pensel i munnen och spottar ut den* Ptvii. Penslar smakar verkligen inte gott...
VARIO: *äter upp suddgummit han har i munnen* Mjaa. Inte vet jag, men mitt suddgummi smakade gott
iallafall.
Warrio: *Tittar på medans VARIO tuggar i sig suddgummit* Ibland äcklar du mig...
Drawcia: Wow, väldigt imponerande bröder! Detta är precis vad jag behöver till konsttävlingen som äger
rum om en vecka!!
Warrio: Ingen orsak... enda problemet är att inget av det har betalats.
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Drawcia: Äh, betalningen kan vänta. *trycker på fjärren så de flyger iväg mot en elledning*
Warrio: Nää. Inte det här också!!
*BZZZT!!*
Drawcia: Ouch... det där måste verkligen vara smärtsamt! Te he he...
*Efter att ballongen kommit tillbaka till Drawcia igen*
Drawcia: Ooh, snacka om välgrillat! Undrar om man får nån grillsås till det här!
Warrio: Lägg av, det är inte ens kul!
Drawcia: Så synd för er då, för nu kommer ni fara iväg på ännu en flygtur! *trycker på fjärren igen*
Warrio: Väänta du bara Drawci... *ballongen börjar fara iväg igen innan han ens pratat klart* AAAAH!!!!
Berättar Wario-Ware-Man: De far nu iväg ner mot stan igen. Den här gången flyger de in i nån
kinaresturang och får med sig både ris, friterad vitlök, och soya sås på vägen ut.
Warrio: Tja, trots eländet får vi iallafall lite gratis käk!
VARIO: Precis. Bara att hugga in!
Berättar Wario-Ware-Man: De käkar upp maten de fått med sig. Sen bär det av in i klädaffären, och rakt in
i provrummen vilket skrämmer damerna så mycket att de ger bröderna en väldigt massa slag. Efter att ha
besökt klädaffären bär det av mot en juvel och smyckesbutik. När de väl kommer ut ur byggnaden dumpar
bröderna alla smyckena på marken eftersom de inte är så värst intresserade av det, och för att inte åka i
fängelse.
VARIO: My garlic... hur mycket mer ska vi behöva stå ut med det här!
Warrio: Inte vet jag va...
Berättar Wario-Ware-Man: De fortsätter flyga runt stan, och skrämmer slag på alla trafikanter så de kör in i
nån vägg eller krockar med varandra. Sen stannar den rakt ovanför ett kloakrör.
Warrio: Ska hon aldrig sluta någon gång eller? ...
Berättar Wario-Ware-Man: De åker rakt ner i kloakerna. Man kan bara undra hur ballongen tar sig ner
genom den smala gången. Nere i kloakerna speedar de på i full fart. De åker runt hela kloaksystemet i stan,
och kommer sen ut ur ett kloakrör vid en sjö, helt dyngig och smutsig. Som tur får bröderna sig en liten
dusch i sjön när ballongen väl dyker ner i vattnet. Senare frampå flyger bröderna nu rakt ovanför Drawcia's
hus igen. Warrio och VARIO är rätt trötta på det hela nu och försöker bara komma på nåt sätt att få stopp
på ballongen.
VARIO: Jag vill hem Warrio!
Warrio: Oroa dig inte, jag försöker se om vi kan komma ner från denna ballongen på något sätt... *får syn
på ett träd och försöker ta tag i det.*
VARIO: Kom igen Warrio, kom igen! Du klarar det!!
Wario bros' & Maya the Bee! S1 Ep7 sida5

Berättar Wario-Ware-Man: Dessvärre får Warrio bara med sig trädkronan eftersom ballongen är på tok för
stark. Drawcia håller nästan på att bryta ihop i skrattanfall.
Drawcia: Wa ha ha ha haaa!! ... tror de på fullaste allvar att det där skulle få stopp på deras ballong?? Var
då den dummaste idén nånsin.
Berättar Wario-Ware-Man: Drawcia låter bröderna få åka runt lite till i ballongen. Någon timme senare är
nu bröderna högt uppe i luften, ingenstans att ta sig ner. VARIO är illamående, medans Warrio är oerhört
uttråkad.
Warrio: Jahapp. Då var man alltså tillbaka där vi först var innan allt detta hände... förutom att vi nu ingen
fjärrkontroll har, och vi kan inte ens bestämma vart vi vill åka.
VARIO: *håller på och kräks lite i en spypåse*
Warrio: Ja ja, jag vet att du mår illa. Inget jag kan göra nånting åt om man säger så.
VARIO: *Slänger iväg spypåsen* Jag ångrar verkligen att jag ens gick med på det här. Nu kan vi aldrig ta
oss hem.
Warrio: Tja, man kan väl hoppa ner om man nu skulle våga det. Men det skulle nog bara vara en väldigt
dum idé, så nej tack. *ser en liten fiskmås komma flygandes förbi* Åh nej du, MIG skjuter du inte prick på
igen!
*Splatt!*
Warrio: *har fått fiskmåsavföring på sin keps igen* Grr... jag sa ju att jag inte vill ha nån måsskit på min
keps!!
Fiskmåsen: Ha. Struntar väl jag i tjockis! *skjuter prick på Warrio en gång till innan den flyger vidare*
Warrio: Grr... nåja, huvusaken är väl ändå att vi fortfarande är i välbehåll.
Berättar Wario-Ware-Man: De svävar omkring bland molnen under en väldigt lång tid. Men ju längre tiden
går desto mer uttråkade blir bröderna.
Warrio: Hm... vad kan man hitta på?
VARIO: Tja, ta lite kort på fåglar?
Warrio: Åh nej, inte igen. Speciellt inte efter de gångerna jag blev antastad av fiskmåsarna.
VARIO: Ok, då kan vi skippa det isåfall... *rotar lite i nödlådan för något bordsspel* Men här har vi ju
nånting; ett kortspel!
Warrio: Ett kortspel... här längtar man efter något att göra, och det enda man hittar är ett litet kortspel??...
VARIO: Verkar så, för jag hittar inget annat i denna låda.
Warrio: Hm... jag vet nog vad för spel vi kan spela med de korten...
Berättar Wario-Ware-Man: De hittar en liten kortlek i lådan och bestämmer sig för att spela lite "finns i
sjön" medans de fortfarande åker runt i molnen. Det pågår på i någon timme eller så, och än håller de
fortfarande på med det spelet verkar det som.
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Warrio: Ok VARIO, få se din ruter ess!
VARIO: Finns i sjön.
Warrio: Jahapp. *tar upp ett kort ur korthögen*
VARIO: Då vill jag se dina hjärter ess, Warrio!
Warrio: Men... jag har bara en.
VARIO: Spelar ingen roll. Oavsett hur många du än har så är alla de mina iallafall.
Warrio: Grr... Alright, här har du mitt kort. *ger VARIO sin enda hjärter ess* Säg mig. Har du möjligtvis
nån klöver ess?
VARIO: *rycker på axlarna igen och pekar ner mot korthögen* Finns i sjön...
Warrio: Det var då... *tar ytterligare ett kort ur korthögen*
VARIO: Alright, ta och visa din ruter ess för mig nu.
Warrio: Vad? Jag fick ju en från korthögen precis nyss! Du är då väldigt synsk av dig... *ger VARIO sin
enda ruter ess* Ok, då vill jag se alla dina hjärtan!!
VARIO: Finns i sjön...
Warrio: Men... det finns ju inga kort kvar!!
VARIO: Så synd för dig då. Nu är det du som ger mig Spader esset!
Warrio: Suck... ja ja, jag ger väl mig då. *räcker över alla korten han har kvar till VARIO*
VARIO: Ha, då vann jag denna gången! Ska vi ta och spela en gång till?
Warrio: Nej tack, jag tror min hjärna säger ifrån lite nu. Vi har ju trots allt spelat i över en timma, och du
har vunnit flera gånger om.
VARIO: Alright, då lägger vi ner det.
Warrio: *sneglar lite på lådan* Undrar vad mer för saker det finns i den där lådan.
Berättar Wario-Ware-Man: Warrio rotar i lådan och hittar lite saker i den. Den ena är en tom
anteckingsbok, den andra saken är en fotobildskikare som ser ut som Musse Piggs byxor... Du vet, den där
saken man fick när ni var små barn förr i tiden... eller också kanske ni inte minns den, beroende på när ni
läsare ens kom till att existera... den tredje saken Warrio hittar däremot ser lite ut som nån kryddgrunka.
Warrio skakar den upp och ner lite, och får plötsligt höra nåt väldigt dumt läte komma ur den.
*Döööh!!*
Warrio: Jaha, en liten tutgrunka med en bild på en kossa, men låter som en trästock...
VARIO: Waa ha ha ha! Den var ju bara för bra eller.
Warrio: Eller hur va... *slänger iväg den och rotar lite till* ... Men titta, äntligen något användbart!
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Berättar Wario-Ware-Man: Warrio hittar en kikare och börjar kika runt lite med den. VARIO är bara trött
på att åka ballong, så han rotar lite i lådan för att hitta nåt att läsa.
VARIO: Hm. Få se om man kan hitta nån liten blaska eller nåt...
Warrio: *tittar lite i kikaren* Hm... ingen mark i sikte alltså. Hur långt upp är vi egentligen...?
VARIO: *hittar nån liten tidning och läser i den.* Ok, i tidningen här står det att vädret kommer bli mycket
värre idag!
Warrio: Äh, inte är det väl så att det kommer bli åska, hagel, och drivis under en sådan dag som denna??
VARIO: *tittar bort mot de mörka molnen som börjar dyka upp* Du har väldigt fel där Warrio!
Warrio: *ser de mörka ovädersmolnen i kikaren* Uh-oh. Du har rätt där! Dags att flyga iväg härfrån! *letar
efter fjärrkontrollen i fickan, men hittar den inte* Åh just det. Jag glömde att jag inte längre har fjärren!!
Berättar Wario-Ware-Man: Utan någon fjärrkontroll så kan bröderna inte ta sig ifrån det svarta molnet.
Inom bara någon minut sveper molnet sig över deras ballong, och de råkar ut för mängder av regn, åska,
hagel, och en hel del stormvindar. Efter att det värsta är över kan Warrio och VARIO pusta ut, men inte
utan att ha blivit genomdränkta, fått en massa bulor i skallen, och blivit ihjälgrillade av blixtarna.
VARIO: Aoww. Fy fanken vad ont det gör överallt...
Warrio: Detsamma... vad mer finns det att göra här uppe tro...
VARIO: Tja. Det enda mer jag hittar i lådan här är "Fia med knuff"...
Warrio: Det duger nog, antar jag. Man kan lika gärna slösa lite tid på det, för vi kan då bannemig inte ta
oss nånstans iallafall...
Berättar Wario-Ware-Man: De drar en rond med Fia med knuff för att fördriva tiden, vilket pågår i nån
halvtimme eller så tills VARIO vinner igen.
VARIO: Ha, jag vann denna gången med!
Warrio: Just typiskt...! Du är då oerhört skicklig på bordsspel, det måste jag säga.
VARIO: Äsch, är väl inget... jag har väl bara ren tur, antar jag väl.
Warrio: *lägger ner fiaspelet i lådan igen* Nä du, nu e jag allt lite trött på att bara vara här uppe i
ballongen. Nån gång igång måste vi väl ändå se någon mark nedanför...
Drawcia: *kommer flygandes på sin hoverboard* Men hallå där bröder! Har ni det kul med eran flygtur
eller?
Warrio: Inte ett dugg!! Nu vill vi att du ger tillbaka fjärrkontrollen till oss så vi kan ta oss ner!
Drawcia: Så gärna så... *närmar sig bröderna och räcker över fjärren till Warrio, men tar bort handen så
Warrio inte får tag i den*
Warrio: Hördu, det där var faktiskt rätt taskigt!
Drawcia: Sorry bröder, men nu måste jag kila vidare. Ha det så bra här uppe!
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Warrio: Hör du, kom tillbaka med dig!!
Berättar Wario-Ware-Man: Drawcia lämnar bröderna i sticket återigen. VARIO kan nästan inte ta det hela
längre, och vill inget annat än bara ner till marken igen.
VARIO: Aargh. Jag vill inte åka ballong längre, jag vill inte åka ballong längre!!
Warrio: Jag vet Warrio, det vill inte jag heller! Om vi bara stötte på en skyskrapa eller nåt så vi kan binda
fast ballongen... *kikar omkring lite för att se om de stöter på någon hög byggnad, men ser istället ett gäng
gäss komma flygandes* Jahapp, ännu mera problem...
Berättar Wario-Ware-Man: De flyger rakt in i gässens riktning, och på bara ett ögonblick är deras korg
överfylld med gäss.
Warrio: Hnn... det var då verkligen... oerhört... trångt här!
VARIO: Jag kan kn... knappt andas!!
Warrio: Schas med er! Schas!! ... funkar inte... *börjar vråla lite så gässen blir rädda och flyger iväg*
Warrio: Puh, äntligen får man tillbaka utrymmet här...
VARIO: *ser ett flygplan kommandes rakt mot de* Se upp för flygplanet!!
Warrio: Inte nu igen... ta betäckning!!
Berättar Wario-Ware-Man: De lägger sig ner och hoppas på att planet undviker de. Tyvärr fungerar det
inte, och inom nån sekund krockar de med planet och tjongas iväg i snabb hastighet. De greppar hårt om
ballongrepen för att inte ramla ur. Det verkar ta ett bra tag innan ballongen slutar tumla runt i luften.
Samtidigt lite längre bort är Drawcia på sin hoverboard och tittar på medan bröderna snurrar runt i
ballongen. Hon verkar väldigt road av det hela och applåderar åt de.
Drawcia: Ha ha ha!! Ni grabbar vet då verkligen hur man underhåller en ung häxa! Må eran flygtur vara i
evigheter, te he he he...
Berättar Wario-Ware-Man: Efter några minuter eller så slutar ballongen att snurra runt, och efter att
bröderna återhämtat sig från illamåendet kan de nu ta det lugnt ett litet tag. De är dock fortfarande väldigt
uttråkade, och vill bara få flygturen att ta slut.
VARIO: Jag är hungrig Warrio... och jag vill hem!!
Warrio: Håller med. Även jag är väldigt trött på denna åkturen nu... *tar upp kameran för att ta lite kort på
fåglarna* Tills vi kan komma på någon idé tar jag lite kort så länge.
VARIO: Gör du det. Jag är inte på humör för det där just nu...
Berättar Wario-Ware-Man: Warrio ser ett gäng fåglar som flyger bort mot horisonten, men blir vettskränd
så han tappar kameran när han hör ett jetplan susa förbi. Efter det bestämmer sig Warrio för att hålla utkik
efter nånting som de kan fästa fast ballongen vid, och har repet redo i handen.
VARIO: Hoppas vi kommer lyckas med det här nu...
Warrio: Hah, det kommer vi allt att göra sörru. VAD skulle kunna gå fel? *håller utkik ett tag till, och får
plötsligt syn på toppen av en hög skyskrapa* HA, nu har vi chansen!
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Berättar Wario-Ware-Man: När ballongen väl flyger förbi takkronan av skyskrapan binder Warrio fast den
med repet. Det ser ut som att det fungerar, men eftersom Warrio fäste repet på takspiran börjar de flyga
vidare igen efter att takspiran lossnat.
Warrio och VARIO: NÄÄ!?
Warrio: Jaha, det där gick inte alltså...
Berättar Wario-Ware-Man: De fortsätter flyga, med inget som helst hopp om att få ballongen till att stanna.
Senare frampå skymningen är nu ballongen nästan precis ovanför Wariobrödernas hus.
VARIO: Jag är trött...
Warrio: Samma här... Vi kommer aldrig komma ner till marken igen...
VARIO: *bestämmer sig för att titta neråt och får syn på deras hus* Warrio, jag ser vårt hus där nere!!
Warrio: Yes! Äntligen!! Detta kan vara våran sista chans att komma ifrån detta eländet!
Berättar Wario-Ware-Man: De väntar tills de är strax ovanför huset. När chansen väl kommer tar Warrio
repet och binder fast ballongen på skorstenen på taket. Efter att ha gjort det verkar ballongen sluta röra på
sig.
Warrio: Hurra. Det funkar!!
VARIO: Äntligen kan vi ta oss ner.
Drawcia: *flyger på sin hoverboard en bit bort ifrån bröderna* Äh, tusan också!
Berättar Wario-Ware-Man: Warrio och VARIO kliver ner från ballongen för att kommer ner på taket. Men
strax efter att de tagit sig ner till taket börjar ballongen att lyfta på sig igen, och tar även med sig huset.
Warrio: What the...
VARIO: Hur... h-hur e detta ens möjligt?!!
Warrio: Hrm... jag ser Drawcia skrattandes på sin hoverboard där uppe!
Drawcia: *skriker till bröderna* Ni bröder trodde verkligen att eran teknik skulle hjälpa va??
Warrio: *Skriker tillbaka* Ja, än sen!! Nu ger du oss fjärren igen, annars!!
Drawcia: Annars vadå??
Warrio: Annars skall du få se på ett och annat!!
Drawcia: In hell! *tar upp sin magiska pensel och fyrar iväg en stor boll av färg rakt mot bröderna*
Warrio: Jaha, dags för krig! Ta betäckning VARIO!!
Berättar Wario-Ware-Man: De lägger sig ner på taket så färgbomben missar de. De springer omkring uppe
på taket medans Drawcia fortsätter att försöka skjuta färgbomber på de. Det visar sig vara ganska
meningslöst för henne, så hon stannar en stund för att tänka ut en annan taktik.
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Drawcia: Hm. Är väl lika jag använder mig av nånting annat... *tar fram sin bazooka* Alright, nu ska ni
bröder få smaka på lite sprängmedel, waa ha ha ha haa!!
VARIO: Yikes, hur sjutton ska vi göra nu Warrio??
Warrio: Inte vet jag. Springa kanske?
VARIO: Bra idé... fast jag har en känsla av att vi gjort samma sak förut!
Warrio: Jag vet, men just nu har vi inget annat val!
Berättar Wario-Ware-Man: De springer runt på taket lite till samtidigt som de undviker Drawcia och
hennes skjutande med bazookan. Till slut ser Drawcia inte bröderna nånstans, men det stoppar inte henne
från att leta efter de. Inne på vinden i huset ser vi att Warrio och VARIO gömt sig där inne. De är rätt trötta
på allt de varit med om denna dag, och snackar nu lite om hur de ska få sin payback på Drawcia.
Warrio: Nä, detta e lönlöst. Så länge hon har fjärren och sin jäkla pensel så kan vi aldrig sätta stopp på
detta eländet! Har du någon idé VARIO?
VARIO: Inte direkt...
Warrio: Just typiskt av dig då... *börjar fundera lite, och får plötsligt en snilleblixt i skallen* Aha! Jag har
det.
VARIO: Vadå, Warrio??
Warrio: Nån av oss får ta och distrahera henne, och den andra försöker ta fjärren från henne när hon inget
märker. Skulle du kunna vara den som distraherar Drawcia, tror du?
VARIO: Åh nej, INTE jag! Absolut inte!
Warrio: Så... vill du vara den som tar fjärren från henne?
VARIO: *funderar i någon sekund* Jag distraherar nog henne hellre.
Warrio: Bra. Ut med dig nu och visa vad du går för.
VARIO: ... Öhm, nej tack!
Warrio: Grr... UT på taket med dig säger jag!
Berättar Wario-Ware-Man: De sätter sin lilla plan på prov; VARIO får bli den som distraherar Drawcia,
medans Warrio försöker ta tillbaka fjärrkontrollen. Väl ute på taket försöker han dra till sig hennes
uppmärksamhet. När hon väl börjat jaga honom smyger sig Warrio ut och gömmer sig bakom skorstenen.
Warrio: He he... nu du ska du allt få se vem det är som överlistar vem här!
Berättar Wario-Ware-Man: Warrio väntar tills vitlöken är klar och smyger bakom Drawcia när hon väl har
VARIO vid kanten av ena sidan av taket.
Warrio: Bara en liiten bit kvar nu...
Berättar Wario-Ware-Man: Men innan han ens har börjat ta tag i fjärren märker Drawcia Warrio och
försöker slå iväg honom.
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Drawcia: Åh nej, du gör det bara inte!
Warrio: Damn... jag som var så nära.
VARIO: Puh, hon är vänd åt andra hållet nu... *tar den magiska penseln ifrån Drawcia's högra hand* Hah,
har den!!
Warrio: Idiot... det var ju fjärren vi skulle stjäla! ... men å andra sidan, nu när du ingen pensel har kan du
väl lika gärna ge upp med en gång, eller hur Drawcia??
Drawcia: Knappast! Jag har åtminstone min bazooka kvar, så jag kan lika lätt utplåna er oavsett vad!
VARIO: *använder penseln för att trolla bort bazookan mot en trästock.* Naah, tror jag knappast.
Drawcia: *upptäcker att hon nu håller en Wood-Stock i handen och kastar iväg den* Curse you fatsos!!
Men jag tänker INTE ge er fjärrkontrollen igen, bara så ni vet.
Warrio: I sådana dumpar jag och VARIO penseln rakt ner i sopstationen precis under vårat hus!
Drawcia: NEEJ, gör det inte!!
Warrio: Då ger du oss fjärrkontrollen isåfall...
Drawcia: Aldrig!
VARIO: Du Warrio, jag har en ännu bättre idé!
Warrio: Vadå?
VARIO: *viskar Warrio i örat*
Warrio: Hm... det där låter klart mycket bättre. Ge mig penseln.
Berättar Wario-Ware-Man: Warrio tar penseln och riktar den mot Drawcia. Sen avfyrar han någon konstig
energiboll mot henne so m får henne till att blåsa upp till en ballong när den väl träffar henne.
VARIO: *tar fjärrkontrollen från Drawcia* Och jag tar tillbaka den där grunkan, tack.
Warrio: Bye bye din kaxiga lilla häxtjej. Ha en trevlig flygtur!
Berättar Wario-Ware-Man: Drawcia börjar att sväva upp mot himlen tills hon inte längre syns. Senare på
kvällen har bröderna lyckats få tillbaka deras hus på sin rätta plats igen, och ballongen har nu packats ner
och lagts undan. De sitter uppe på taket och tittar upp mot stjärnorna med sina kikare medans de skrattar åt
en något udda syn. Samtidigt ute i rymden ser vi Drawcia, fortfarande i ballongform, svävandes omkring
en liten planet... och då var ännu ett avsnitt, eller "historia" slut. Det blir dock ett sista avsnitt i denna
säsongen, och då blir det biet Maja som får sin STORA huvudroll i den. Man kan bara undra HUR stort det
egentligen kommer bli...
The End...
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