Wario and co Media Presenterar;
Starring: bröderna Wario-Ware-Man, Warrio, VARIO, och biet Maja, i:
Wario bros' & Maya the Bee! (Påbörjades: 28/11/2018 23:47|Blev klart: 07/12/2018 00:53)
Series 1, Episode 8: Maja's STORA problem!
Berättar Wario-Ware-Man: Allting är lugnt i Wario Island, och... ja, värst mycket mer verkar inte hända i
området där Wariobröderna bor. Möjligen några Warionäsor som springer lite här och var i jakt på vitlök,
men annars... äh, whatever. Nåja, som förr är jag, Wario-Ware-Man, den som är berättarn i denna serie... by
the way, så är detta det sista avsnittet för denna serien/säsongen/hur man nu ska kalla olika delar av samma
serie som är i ett textformat. Inte för att någon direkt bryr sig, men man kan väl ändå få nämna det?
Iallafall, inne i Maja's hus ser vi henne sittandes vid sitt köksbord och läser morgontidningen. Det är rätt
tidigt på morgonen, klockan 6 för att vara precis, och det är en tidpunkt som Wariobröderna sällan skulle
gå upp vid.
Maja: *läser i sin tidning* Gääsp... nä, det är då bara samma trams i tidningarna numera; skönhetskandaler.
Rykten. Folk som bara ljuger om saker hela tiden, och bara rent allmänt skryt om saker och ting som
nästan ingen vettig person ens är intresserad av.
Berättar Wario-Ware-Man: Maja lägger undan tidningen och sippar lite på sitt honungsté medans hon tittar
ut mot fönstret. Hon börjar bli oerhört uttråkad, om än inte mer än vanligt.
Maja: *Suck...* det händer då inget spännande här omkring. Vanligtvis brukar saker och ting bli något mer
kul när Wariobröderna är med, men de ligger alltid och sover så här dags... trots det så vill jag nog hitta på
någonting på egen hand denna dagen...
Berättar Wario-Ware-Man: Efter att ha mornat sig lite bestämmer Maja sig för att gå ut en sväng. Hon
stänger dörren på vägen ut och tittar sig omkring; det är inte en kotte ute så här dags.
Maja: Allt är då helt och hållet vindstilla. Inte en enda person som är ute och vandrar...
Berättar Wario-Ware-Man: Hon tar sig en liten promenix nu när alla de andra ligger och sover. Någon
halvtimme senare har Maja tagit sig ner till stan. Det är knappt en Dumb-Crow eller trästock omkring ute,
förutom vissa enstaka fordon som passerar då och då. Hon kommer så småningom till någon pysselbutik.
Du vet, ett sådant ställe där folk köper bordspel, leksaker, och så vidare.
Maja: Hm. Jag har en känsla av att jag har vart här förr, men sen NÄR var det...? Nåväl, jag ska inte gå in
och köpa något, och de öppnar ändå inte förrän kl. 08:00, så... lika bra att jag kilar vidare.
Berättar Wario-Ware-Man: Maja struntar i pysselbutiken och vandrar vidare. Senare är hon nu ute på vägen
och vandrar.
Maja: Egentligen skulle jag nog ha tagit min bike och kört ut hit, men ibland vill faktiskt även jag variera
mig lite... bara högersvängen kvar, så är jag framme vid naturområdet...
Berättar Wario-Ware-Man: Maja's färd fortsätter en liten stund till. Som det verkar tänker hon ta sig ut i
naturen. What for? Inte vet jag, men det får vi väl se inom kort. Hemma hos Wariobröderna snarkas det på
för fullt, och ingen av bröderna har nog tänkt ta sig upp ur sängen överhuvudtaget, inte ens om
väckarklockan skulle ringa.
*BRIIING!!*
Warrio: Zzz... Hunh? Men för fanken jäkla klocka, kan du inte låta en få sova eller!? *tar ett av sina kuddar
och kastar den på väckarklockan så den ramlar ner på golvet och går sönder* Aah, äntligen... återgå till
sovandet nu då...
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Berättar Wario-Ware-Man: Efter att ha fått tyst på väckarklockan återgår Warrio till sitt eviga snarkande.
Tillbaka till Maja, så är hon nu ute på en gräsplätt långt borta från civilisationen. Det är nog vid detta
stället hon tänker spendera resten av morgonen. Det vill säga, om nu inget oväntat inträffar...
Maja: Mm... säga vad man vill, men inget annat kan klå en dag ute i naturen. Så känner jag iallafall...
Berättar Wario-Ware-Man: Maja fortsätter beundra allt omkring sig. Lite senare frampå stöter hon på en
liten Warionäsa. Däremot är den inte som andra näsor; Den har samma utseende, enda skillnaden är att
färgen på den är blå, och den har inte en tendens till att vara så lätt skrämd av saker och ting som de andra
Warionäsorna brukar vara.
Maja: Men hallå, vad är du för en liten typ va?
Warionäsan: *pratar på obegripliska och hoppar iväg*
Maja: Men... hördu, var är du på väg?? Kom tillbaka, jag är inte farlig!
Berättar Wario-Ware-Man: Hon följer efter Warionäsan, helt ovetandes om att denna typ av Warionäsa inte
är speciellt ofarlig av sig. Efter lite springande hinner hon äntligen ifatt den. Hon tittar lite på den en stund
för att ta reda på vad det är för en sort.
Maja: Hm. Du är då ingen vanlig typ inte... först trodde jag att den hoppade iväg på grund av att jag kom,
men till skillnad från vanliga Warionäsor så stack denna iväg av helt egen vilja... Tja, förutom att den är
blå, så vet jag inte riktigt vad för annat som kan vara annorlunda med den...
Berättar Wario-Ware-Man: Hon studerar Warionäsan lite till. Men när hon väl försöker ta på den biter den
henne i handen(med näsborrarna förstås).
Maja: Aaow!! V-vad gjorde du så för!? Jag har inte ens gjort nånting!
Warionäsa: *mumlar lite och hoppar iväg igen*
Maja: Aj aj aj... det var då inget litet bett han gav mig! ... visserligen ser jag inget sår på handen, men...
nåväl, hoppas bara att... *börjar känna sig lite yr i huvudet* Ååh... J-jag känner mig inte så... s-s-så värst
bra... kanske är bäst... att börja ta mig tillbaka hem igen...
Berättar Wario-Ware-Man: Med vacklande steg försöker Maja att ta sig hemåt igen. Men för varje steg hon
tar känner hon sig ännu värre. Trots det forstätter hon vidare så mycket benen orkar bära henne. Samtidigt
hemma hos Wariobröderna har de nu precis gått upp och ska just börja käka frukost. Warrio och VARIO
sitter vid bordet och väntar på vitlöken som Wario-Ware-Man steker upp i stekpannan.
VARIO: Jag undrar vad som kommer att vänta oss denna dag.
Warrio: Vem vet? Kanske blir det en åktur ner till stan, eller också kommer Maja förbi och glatt visar oss
en artikel om någon skattgömma nånstans.
Wario-Ware-Man: *håller på och steker vitlöken* Det beror alldeles på. Det senaste vi hörde om en skatt
var väl för ett par veckor sen, fast då var det på nyheterna det rapporterades om, och några hade redan
hunnit dit före alla andra.
Warrio: Ja, det var då en nedrans osis där. Om vi bara hade fått reda på det tidigare så hade nog skatten
kunnat bli vår.
VARIO: Alldeles precis... förresten Warrio, skulle inte du gå ut i TV-rummet och mata papegojan?
Wario bros' & Maya the Bee! S1 Ep8 sida2

Warrio: Men, gav jag inte honom mat när vi väl gick upp??
VARIO: Nej. När jag tittade till honom förut så var hans fröskål tom.
Warrio: Hm, skumt... jag var säker på att han fick mat av mig förut. Han är då verkligen ett matvrak...
*lyfter på sig och går ut i TV-rummet för att ge papegojan mera mat*
VARIO: Undrar vad det finns för nåt att se på TV idag...
Wario-Ware-Man: Det gamla vanliga antar jag; en väldigt massa dåliga serier, MonaWare Inc. tjafset som
Fatso-News hela tiden håller på med bara för att ha nånting att prata om, och det absolut värsta som finns;
TV reklam.
VARIO: Jag håller med där. Reklamen kan man bara vara utan... om nu alla snubbar verkligen är såå
desperata att göra reklam för sina varor, produkter, eller tjänster, varför inte gå ut på stan och skylta om det
istället som folk gjorde förr i tiden??
Wario-Ware-Man: Och inte nog med det. En ny "trend" över att göra reklam för olika spelkasinosajter
verkar svensk TV ha börjat med. Fattar de inte det, att folk sällan bryr sig om sådant trams??
VARIO: Det där har vi dagens smartphones att skylla på tyvärr. Så fort en liten manick börjar bli nånting
stort, så ska de där kasinonissarna komma med sina spel som man bara slösar pengar på ändå, och kanske
eventuellt bli pank om man har otur...
Wario-Ware-Man: Precis. Detta har börjat gå liite väl för långt de senaste åren...
VARIO: Om vi nu går över till nåt annat ämne... undrar vad Wario gör numera, och vad han egentligen
tycker om Wario Show serien vi en gång gjorde med honom.
Wario-Ware-Man: Hm... troligen lever han nog bara livet nu i sitt nya hus. Om han ens börjat gå ut på sina
personliga skattjakter igen är än så länge oklart för mig, för han har inte hört av sig sen dess. Angående om
den däringa "Wario" serien... I don't know. Kanske tycker han om den, eller också ratar han den helt...
VARIO: Tja, det kan man lugnt säga om nån viss annan person; han verkade inte vara nåt direkt stort fan
av det om man säger så, och har nog aldrig vart det sedan början heller. Då undrar jag bara, vad han tycker
om den HÄR serien vi nu figurerar i.
Wario-Ware-Man: Öhm... vilken snubbe är det du pratar om egentligen??
VARIO: Inte vet jag... *börjar klia sig i huvudet i ren fundering* och jag vet inte ens vad han heter...
Wario-Ware-Man: Alright, bara undrade. Inget annat liksom.
Berättar Wario-Ware-Man: Medans bröderna håller på och mornar sig beger vi oss tillbaka till Maja igen,
som nu nästan har kommit till staden igen. Som det ser ut för henne har illamåendet slutat något, men hon
känner ändå sig lite svag i benen.
Maja: Hnn... ah... bara en liten bit kvar, och sen är jag där... och ändå har jag hela vägen kvar hem. *suckar
lite* nåja, så långt kan det väl inte vara...
Berättar Wario-Ware-Man: Maja fortsätter gå trots hennes nuvarande tillstånd. Väl nere vid stan har det
börjat bli lite fart på invånarna. Både Dumb-Crows och Wood-Stocks bara står och tittar på Maja så fort
hon visar sig, och hon förstår inte varför.
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Maja: Det var värst vad alla tittar på mig så fort jag kommer... ser jag verkligen så värst konstig ut i deras
ögon?? Trots det, så verkar det som att allt har blivit lite mindre än vad det brukar vara... Äh, det är väl
bara jag som börjar se syner kanske...
Berättar Wario-Ware-Man: Hon fortsätter traska hemåt. Men ju mer tiden går desto mer börjar saker och
ting se mindre och mindre ut ur hennes synvinkel. Hon känner allt mer uttittad av alla Dumb-Crows och så
som hon stöter på, som om de skulle ha sett ett stort bombnedslag eller nåt... Hemma hos Wariobröderna
igen så har de just gjort sig fräscha och fina, och ska snart ta sig utanför dörren.
Warrio: Aah, vitlöken var ganska god idag!
Wario-Ware-Man: Jepp. Det var ena tur vi hittade den nya sortens vitlök som börjat säljas i butikerna.
Mycket mera fräschare, OCH ekologisk än den vanliga vitlöken som har vart tillgänglig i flera år.
Warrio: Just det. Uppenbarligen är det mer ekologiska varor som gäller nu för tiden.
Wario-Ware-Man: Och det finns en anledning till det också; varorna vi vanligtvis brukar köpa är oftast
besprutade med en massa bekämpningsmedel och allt annat sånt dåligt vi egentligen inte borde få i oss.
Warrio: Precis... VARIO, kommer du någon gång eller?
VARIO: *står inne i TV-rummet och rensar i papegojans bur* Kommer alldeles strax bröder. Håller på och
rensar fågelburen här.
Papegojan: Kan tjocksmock bara bli färdig och låta en vara ifred nån gång!?
VARIO: Sorry, men detta måste göras några gånger varje dag, annars blir buren full med papegojavföring.
Papegojan: Låt mig vara, annars biter jag dig i näsan!!
VARIO: Jag e ju snart klar säger jag ju! Har bara lite skit under pinnen att ta bort...
Papegojan: Kraa, stick tjocksmock!! *biter VARIO i näsan*
VARIO: Aaow!! Det där gjorde verkligen ont, det ska du bara veta!!
Papegojan: Kraa, kraa!! Stick hårifrån nu, annars biter jag dig igen!
VARIO: Suck... ja ja, vi får väl säga att jag är färdig med det hela... *släpper kattspaden och går ut mot
hallen*
Warrio: Jahapp, jag hörde att papegojan inte var på världens bästa humör idag.
VARIO: Just det. Den papegojan blir bara mer och mer cranky ju längre han fortsätter bo här!
Wario-Ware-Man: Vi får väl stå ut med det helt enkelt. Men nu bryr vi oss inte mer om det, ännu en dag
väntar på oss där ute.
Berättar Wario-Ware-Man: Bröderna går ut ur huset och stänger dörren efter sig. Sen går de bort till Maja's
ytterdörr och knackar på. Ingen kommer och öppnar.
Wario-Ware-Man: Hm, konstigt. Hon brukar oftast vara hemma så här dags...
Warrio: En ren otur där. Antingen har hon försvunnit nånstans, eller också är hon väl nere vid stan...
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Wario-Ware-Man: Kan vara mycket möjligt. Nåja, då får vi väl traska ner till stan själva.
VARIO: Men... brukar vi inte ta oss ner dit med Wario-bikarna?
Wario-Ware-Man: Jodå. Men det kan nog vara bra att gå ibland också. Annars kanske man riskerar att bli
lite föör beroende av att använda Wario-Bike.
VARIO: Hm... tja, att gå lite är väl inte helt fel...
Berättar Wario-Ware-Man: Wariobröderna beger sig ner mot stan, mestadels för skojs skull. Men bara
inom någon minut eller så lär de nog stöta på nånting märkligt...
Wario-Ware-Man: Kom ihåg att vi inte ska hålla på och storshoppa en massa nere på stan nu.
VARIO: Nej då Wario-Ware-Man.
Warrio: Däremot så har det öppnats en rätt schysst resturang där nere. Enda kruxet är väl att försöka hitta
den!
Wario-Ware-Man: Och det är till just det stället vi ska. Deras vitlök sägs vara en ren delikatess enligt de
som käkat på den resturangen!
VARIO: *Börja dregla när han väl hör det* Aah, ska bli spännande att prova just den vitlöken...
Wario-Ware-Man: VARIO, se upp för...!!
VARIO: Vad...? *går rakt in i något mjukt, men ändå rätt hårt* Hallå, vad är det som... *tittar uppåt och
hoppar nästan till av rädsla* WAAAH!!
Warrio: Men ge dig nu, SÅ farligt kan det väl ändå inte vara... vad nu detta stora ting rakt framför oss kan
vara för något.
Wario-Ware-Man: Tja, det ser ut att vara Maja, fast större än vanligt...
Maja: *börja vakna upp ur sin lilla tupplur* Gääsp... *är inte helt klarvaken och blir skrämd så fort hon ser
Wariobröderna* Eek!!
Warrio: Ja ja. Vi är väl inga kackerlackor heller!
Wario-Ware-Man: Ta det lugnt Maja, det är bara vi!
Maja: *Öppnar ögonen igen efter att ha gnuggat de lite* Åh, det är bara ni bröder... vad gör ni här?
Wario-Ware-Man: Ungefär detsamma kan vi fråga dig; vad gör DU härute mitt i vägen för alla andra, och
hur har du blivit större än allt annat här omkring?
Maja: Hm... jag slumrade nog bara till på vägen hem, tror jag... ett ögonblick här nu, vad menar ni med att
jag är "större än allt annat"??
Wario-Ware-Man: Öm... märker du inte det själv? Du är ju precis lika stor som träden här omkring!
Maja: *blir en aningen förvirrad* Jag förstår inte vad du menar Wario-Ware-Man.
Wario-Ware-Man: Ok, då får vi väl ta och göra en liten storleksjämföring...
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Berättar Wario-Ware-Man: De jämför storleksskillnaderna mellan Maja och Warrio. Efter att ha gjort det
börjar Maja inse att hon faktiskt har blivit en jätte.
Maja: Ni har rätt, jag är gigantisk!! Jag tyckte väl att saker och ting omkring mig började se lite smått ut...
Warrio: Då återstår bara en grej... hur tusan Maja växte sig så stor!
Maja: Hm... om jag tänker tillbaka lite, så började det hela tidigare i morse; jag gick ut på en liten
promenad till naturstället utanför stan, där jag, Warrio och VARIO var nån gång tidigare. Det första jag såg
när jag kom dit var en Warionäsa, men inte vilken som helst. Den var blå, och efter att ha tittat på den lite
bet den mig plötsligt i handen.
Warrio: Och vad hände efter det?
Maja: Jag blev rätt illamående efter att den bet mig, så jag bestämde mig för att försöka ta mig tillbaka
hem igen innan jag blev alltför illa däran. Det släppte efter ett tag, men efter att ha tagit mig nästan hela
vägen hem så blev jag lite trött och slumrade till precis på detta stället.
Wario-Ware-Man: Ok, då vet vi det nu iallafall. Men det förklarar fortfarande inte hur du blivit så stor...
om det nu inte är så att det kan ha vart bettet från Warionäsan som orsakat det.
Maja: Mm. Du kan nog ha rätt Wario-Ware-Man. *faller ner på knäna* Ow... Er... j-jag tror jag fortfarande
inte är riktigt bra i bena... och jag vet nog att det är bettet som gjort mig så svag i benen...
Wario-Ware-Man: Hm. Då blir det lite svårt att få med dig överallt om nu detta ska hålla på...
Maja: Just det. Jag kan väl krypa lite, men ändå blir man rätt trött av det efter ett tag...
Wario-Ware-Man: Alright bröder. Verkar som att vi får hålla ett öga på Maja så hon inte hamnar på
efterkälken.
Warrio: Just typiskt...
Berättar Wario-Ware-Man: Bröderna går ner till stan med Maja krypandes bakom de. Gång på gång
hamnar hon på efterkälken på grund av hennes nuvarande tillstånd, så de får bli tvungna att vänta in henne
lite här och var. Alla invånarna nere i stan kan inget annat göra än att bara stirra på Maja när våra vänner
väl visar sig.
Maja: Suck... kan de bara inte sluta stirra på en sådär??
Wario-Ware-Man: Inget att bry sig om. De har väl aldrig ett gigantiskt bi förr... inte för att vi heller gjort
det direkt, men... iallafall, hur är det med dig just nu?
Maja: Än så länge har jag väl det lite tufft. Vet inte om jag ens vågar ställa mig upp på benen igen...
Wario-Ware-Man: Tja, man kan väl inget annat göra än att försöka?
Maja: Ok, då provar jag. Vad skulle kunna hända egentligen?
Berättar Wario-Ware-Man: Maja prövar att ställa sig på benen igen. Men när hon väl ska försöka ta ett steg
känner hon hur benen på henne börjar vika sig, och faller slutligen ner på marken igen, rakt ovanpå
VARIO.
Maja: Jahapp. Jag visste att detta skulle hända...
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Wario-Ware-Man och Warrio: Ehm... *pekar rakt mot VARIO, som nu ligger nästan precis under Maja's
överkropp*
Maja: Vad...? *tittar ner mot bröstet* Åh, he he... hallå där VARIO... hur har du det där nere?
VARIO: Inte ett dugg trevligt... känner mig nästan som en platt fiskmås under dig...
Maja: Alright. Däremot finner jag detta lite... tja, jag kan säga att jag faktiskt njuter lite av det här. *känner
en plötslig smärta i huvudet igen* Aoww... börjar få den där värken uppe i huvudet igen...
Wario-Ware-Man: Hm, detta börjar oroa mig lite...
Warrio: Vadå Wario-Ware-Man?
Wario-Ware-Man: Jo, ju mer tiden går desto värre illa däran blir Maja... hur detta kommer utvecklas är lite
för tidigt att avgöra nu, men min värsta fasan är; eftersom bettet från en blå Warionäsa är farligt, så finns
nog risken att Maja kommer dö efter att giftet har tagit full verkan!
Warrio: Nä?!! Det menar du väl ändå inte...?
Wario-Ware-Man: Just precis det jag menar... Nåja, nu ska vi bara försöka få upp våran lilla tjej här på nåt
vänster, och även hitta nåt botemedel till henne...
Berättar Wario-Ware-Man: Wariobröderna försöker få upp Maja på benen igen, men det verkar vara ta en
liten stund. Efter att de lyckats få upp henne igen börjar de vandra vidare. De passerar den nya resturangen
som nyligen startats upp i stan, och det vattnar i munnen på Warrio och VARIO bara av tanken på den goda
vitlöken de har.
Warrio: Hm, börjar ena bli lite hungrig!
Wario-Ware-Man: Alright, då går vi in här och käkar lite vitlök. Vill du ha nånting Maja?
Maja: *orkar knappt svara och gestikulerar med handen för att tala om för bröderna att hon avstår*
Wario-Ware-Man: Ok, då är väl det ditt val. Undrar om man får ta med sig maten... lika bra jag frågar de
ifall att.
Berättar Wario-Ware-Man: Bröderna går in i resturangen för att äta lite. Än oroad över Maja's kondition
planerar Wario-Ware-Man på att ta med maten och äta den på vägen, men det blir inte så lätt som han tror.
Dumb-Crow personal: Ledsen, men vi kan inte låta er ta med maten ut.
Wario-Ware-Man: Varför det? På de flesta resturanger brukar det oftast vara så att man får välja om man
vill äta maten inne i resturangen eller på vägen bort till vart man nu ska.
Dumb-Crow personal: Ja, men inte i den här resturangen iallafall.
Wario-Ware-Man: Finns det någon möjlighet att ni kommer tillåta det nån dag?
Dumb-Crow personal: Vi har försökt att enas om det via de som egentligen äger denna branschen, men de
tänker inte börja tillåta det oavsett vad.
Wario-Ware-Man: Ok. Hur gör vi då isåfall...?
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Dumb-Crow personal: Tja, det finns "Raw bars" här, och även "Raw Garlics" som ni kan ta med er.
Wario-Ware-Man: Hm... Då tar jag en Raw Garlic isåfall, så får mina bröder stanna kvar här och äta så
länge, om det går bra för er grabbar?
Warrio: Men, skulle vi inte sitta här allihopa??
Wario-Ware-Man: Jo, men eftersom vi har ett bi att ta hand om så får jag bli tvungen att hålla ett öga på
henne. Ni kan sitta här i godan ro så länge.
Warrio: Alright, då får det väl bli så.
Berättar Wario-Ware-Man: Wario-Ware-Man går ut igen efter att ha betalat maten för sina bröder. När
Wario-Ware-Man väl är utanför resturangen ser han att Maja har blivit ännu värre än tidigare; hon är
tröttare än vanligt, orkar knappt röra sig, och mår bara inte bra rent allmänt.
Wario-Ware-Man: Herrevitlök... du verkar inte må speciellt bra nu, eller hur?
Maja: *ligger ner med lidande i ögonen* Precis... är lite osäker på om jag... om jag verkligen kommer
överleva detta...
Wario-Ware-Man: Äh, vi ska allt få ordning på det här ska du se! ... enda problemet just nu är... vart fanken
hittar man ett apotek nånstans i denna stan?? *tar upp sin lilla stadskarta och kikar i den* Hm... på kartan
här ser jag flera stycken mataffärer som typ Konsum och Garlic Paradise. Det finns ett bibliotek märkt på
kartan osv, men INGET om det finns någon form av apotek! Detta blir då inte lätt... vi får helt enkelt gå
runt lite så får vi väl se om vi hittar apoteketet nånstans.
Maja: Uugh... jag vet inte... om jag ens orkar följa med... *börja rinna ur näsan på henne*
Wario-Ware-Man: Ok, jag märker det på dig att du inte är helt 100 i måendet. Men du kan väl åtminstone
följa med mig bort till entrén?
Maja: Suck... Kan väl försöka... *orkar inte ens ställa sig upp på alla fyra och börjar istället kräla sig fram*
Wario-Ware-Man: Uh-oh... detta blir bara värre och värre. Vi måste verkligen hitta ett botemedel, och det
illa kvickt!!
Berättar Wario-Ware-Man: De börjar vandra omkring lite för att se om de stöter på något apotek. WarioWare-Man får bli tvungen att vänta in Maja då och då så hon har en chans att hinna ikapp. Samtidigt borta
på den nya resturangen som precis öppnat sitter nu Warrio och VARIO i godan ro och käkar på sin vitlök.
VARIO: Hördu, vitlöken här var då inte fy skam, eller hur Warrio?
Warrio: Just det. Och som med ALL vitlök man äter vreser sig en härlig, underbar stank...
*En Warionäsa springer omkring nere på golvet på jakt efter matrester, och går av på mitten när den väl
känner andedräkten från Warrio's mun*
VARIO: Tja... det finns väl en eller annan Warionäsa här inne som kanske inte tycker likadant.
Warrio: Ja ja. Det är väl deras problem att de har sina näsborrar kvar, som de uppenbarligen även använder
för att inta näringen de får i sig, hur det nu ens går till...
VARIO: Precis. Ibland undrar man bara hur de där små krabbaterna egentligen fungerar...
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Berättar Wario-Ware-Man: Medans de fortfarande sitter och tuggar på vitlöken beger vi oss tillbaka till
Wario-Ware-Man och Maja igen, och de verkar äntligen ha hittat apoteket. Maja får vänta utanför på grund
av hennes nuvarande storlek medans Wario-Ware-Man går in och letar efter något medel som kan
motverka giftet i Maja's kropp. Inne i butiken strosar Wario-Ware-Man runt. Det tar inte lång tid innan han
blir förvirrad över organiseringen på alla varor.
Wario-Ware-Man: Nä. Spelar ingen roll hur mycket jag än letar bland hyllorna här inne, man hittar ändå
inte det man är ute efter... får väl gå bort till kassan och fråga ägaren.
Berättar Wario-Ware-Man: Han går bort till kassan för att fråga ägarn om det han vill ha. Han plingar på
betjäningsgrunkan och väntar. Det verkar ta tid innan nåt händer, så Wario-Ware-Man läser i en tidning så
länge.
Wario-Ware-Man: Hm, enligt nån artikel i "Fatso-News" tidningen här har blåa Warionäsor blivit allt mer
och mer vanliga runt om Wario Island. Jag trodde de var väldigt få... på nån annan sida påstår de även att
Monitorn kommer att försöka råna en mataffär om någon vecka eller så... jag slår vad om att han INTE
kommer lyckas med det. Å andra sidan, vad ska han med alla matvarorna till? Det är väl ändå inte så att
han har någon magsäck inuti sitt maskineri... och det var det enda vettiga jag fann i denna tidningen, resten
är bara skvaller.
Berättar Wario-Ware-Man: Han lägger ner tidningen och ringer på betjäningsgrejen en gång till, men
fortfarande kommer ingen.
Wario-Ware-Man: Grr... ska det verkligen ta så lång tid... *väntar en liten stund till* Men kom ut hit nu då,
jag har inte hela dan på mig!! *börjar ringa på betjäningnsgrunkan flera gånger om*
Butiksägare Dumb-Crow: Ja ja, jag kommer!
Wario-Ware-Man: Ah, äntligen.
Butiksägare Dumb-Crow: Ok, då var jag här. Hade bara lite papper att ta hand om inne på mitt kontor. Vad
är det du vill ha?
Wario-Ware-Man: Öm... jo, det är nämligen så att jag har en nära vän utanför som är väldigt illa däran, och
jag tänkte fråga dig om ni har nåt medel för att bekämpa det hela.
Butiksägare Dumb-Crow: Så, din kompis är precis utanför alltså?
Wario-Ware-Man: Just det, och det tillståndet hon är i nu är nog nånting som ni sällan har sett häromkring.
Berättar Wario-Ware-Man: De går ut för att titta till Maja, och ser att hon har fallit ännu längre ner i
måendet. Ägaren är shockad över att den som behöver ett botemedel är ett gigantiskt bi.
Butiksägare Dunb-Crow: Oj då, detta var ännu värre än jag trodde! Vad har denna tjej råkat ut för?
Wario-Ware-Man: Hon blev biten av en blå Warionäsa medan hon var ute nånstans, och det här var
resultatet. Jag är något orolig för att det hela kommer bli ännu värre för Maja! Har ni något botemedel för
att motverka giftet?
Butiksägare Dumb-Crow: Tja, de där blåa Warionäsorna som precis nyligen börjat dyka upp här och var
har jag hört om, och giftet de sprider på en person när de väl ger bett kan ha förödande konsekvenser enligt
forskarna. Det värsta som kan hända är att personen som blivit drabbad kan pratiskt taget dö, det vill säga
av giftet. Kom med in så ska vi se vad vi har för något.
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Wario-Ware-Man: Hur är det dig Maja, lever du fortfarande?
Maja: *ligger ner med ögonen halvstängda* Mm...
Wario-Ware-Man: Ok, du svarar iallafall, så än så länge är du fortfarande vid liv... oroa dig inte, vi ska allt
få dig botad från detta eländet. På ett eller annat sätt...
Berättar Wario-Ware-Man: De går in i butiken igen för att leta efter nåt som kan råda bot på Maja's
tillstånd. De går igenom hyllorna för att se vad som finns, men till Wario-Ware-Man's nedlåtning verkar de
inte ha något som helst botemedel för Warionäsegift.
Wario-Ware-Man: Ok, nu har vi gått igenom nästan varenda hylla, men ändå hittar jag inget som kan
motverka Warionäsegift!
Butiksägare Dumb-Crow: Tyvärr har vi inte fått in nåt sånt än. Det är fortfarande under utveckling, och än
så länge har det inte haft den effekt forskarna förväntat sig.
Wario-Ware-Man: En ren otur där! ... jag vill inte att Maja ska försvinna från denna planeten... *funderar
en liten stund och får plötsligt en liten idé* Aha!
Butiksägare Dumb-Crow: Jaha??
Wario-Ware-Man: Kan ni ge mig alla medicinflaskor och sånt ni har? Jag har tänkt att jag ska göra ett litet
experiment.
Butiksägare Dumb-crow: Jaha, vilket experiment då?
Wario-Ware-Man: Att försöka ta fram ett eget botemedel mot Warionäsegift!
Butiksägare Dumb-Crow: Men... d-det där låter faktiskt lite väl riskabelt!!
Wario-Ware-Man: Jag vet, men i såna här lägen har man inget annat val! Kan jag möjligtvis få låna det jag
behöver?
Butiksägare Dumb-crow: Hm... Ok, du kan få de sakerna som behövs, men kom ihåg att betala sen också.
Wario-Ware-Man: Alright, det ska jag komma ihåg.
Berättar Wario-Ware-Man: Wario-Ware-Man ber butiksägaren om en stor hög med medicinburkar, samt en
liten gryta. Utanför entrén ligger en stackars Maja som när som helst bara skulle tuppa av och aldrig vakna
upp igen. Wario-Ware-Man kommer ut med alla sakerna han fått låna till sitt lilla, men ändå rätt riskabla
experiment, och börjar förbereda allting.
Wario-Ware-Man: Ok, jag måste erkänna att jag kan absolut INGENTING om hur man gör mediciner, men
eftersom inget botemedel finns för att motverka Warionäsegift så får vi pröva oss fram. Hur mår du just nu
Maja? *ser att hennes tillstånd har sjunkit ännu längre ner än tidigare* Alright, du verkar inte speciellt pigg
just nu, så... whatever, ingen tid att slösa här. Dags för mig att sätta fart!
Berättar Wario-Ware-Man: Han sätter igång med sitt experiment. Wario-Ware-Man häller i en mängd
vatten i grytan och kokar upp det. Sen öppnar han några av medicinflaskorna och häller lite av varje flaska
i grytan och blandar ihop det med en slev. Det verkar ta lite tid innan det hela kokar upp.
Wario-Ware-Man: *tittar lite på Maja medans han står och väntar på att grytan ska koka klart* Hm. Måste
verkligen säga att hon har det rätt tufft just nu den där Maja... får bara hoppas nu på att detta funkar...
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Berättar Wario-Ware-Man: Efter ytterligare några minuter har grytan kokat färdigt. Han häller i lite av den
nykokta medicinen i en av ett gäng andra tomma flaskor som han fick låna.
Wario-Ware-Man: Ok, då är den äntligen klar. Nu återstår det bara att testa den...
Berättar Wario-Ware-Man: Han väcker Maja för att ge henne sitt nya "botemedel". Efter att ha blivit
övertygad av Wario-Ware-Man tar hon sin medicin. Wario-Ware-Man står nu och väntar i ren nervositet på
hur det hela kommer gå. Det verkar inte ha någon effekt på henne, för Maja hostar fortfarande, med rinnig
näsa och allt.
Wario-Ware-Man: Hm, inget hände... Alright, tillbaka till medicinmakandet...
Berättar Wario-Ware-Man: Han går tillbaka till grytan och börjar om på nytt, den här gången tar han andra
medicinflaskor och häller de i grytan. Efter att det har kokat klart gör han iordning en ny flaska till Maja.
Wario-Ware-Man: Alright, ta och drick detta så får vi se om det blir nån förbättring. *ger flaskan till Maja*
Maja: Tja, får väl hoppas på det...
Berättar Wario-Ware-Man: Maja dricker all medicin i flaskan och känner efter om nånting inom henne blir
bättre. Inget verkar först hända, men efter nån halvminut verkar det ha en effekt på henne, fast inte som
Wario-Ware-Man direkt förväntat sig; Maja börjar plötsligt tappa förmågan att prata, och på grund av det
förstår Wario-Ware-Man inte vad hon försöker säga. Men han inser rätt snabbt att något har gått snett.
Wario-Ware-Man: Jahapp, den nya medicinen gör så att den som tar den tappar rösten helt och hållet. Får
hoppas på att detta är temporärt bara... whatever, tillbaks till min experimentella hörna igen.
Berättar Wario-Ware-Man: Wario-Ware-Man gör i ordning en ny medicin igen och häller den i flaskan.
Han ger flaskan till Maja som mer än gärna dricker upp det. Till Wario-Ware-Man's förfasan gör den nya
medicinen Maja bara ännu sjukare, och börjar även känna sig varm och febrig i pannan.
Wario-Ware-Man: Nej, nej, nej, NEEJ! Det är inte så HÄR det ska bli!! Detta var då mycket svårare än jag
trodde!
Berättar Wario-Ware-Man: Han gör allt vad han kan för att göra medicinen som ska bota Maja från giftet,
men hur han än bär sig åt verkar ingenting fungera för honom. Efter flera misslyckade försök är WarioWare-Man snart på väg att ge upp.
Wario-Ware-Man: Nä Maja, det här funkar bara inte. Vad jag än gör så blir det hela bara fel...
Maja: *Snörvel* Men... d-du lovade ju... snälla Wario-Ware-Man, ge inte upp NU. Jag... jag VILL fortsätta
finnas... *börjar att få en väldans värk uppe i huvudet och blundar med ögonen igen* ååh... jag ångrar att
jag ens stötte på den där dumma näsan.
Wario-Ware-Man: Ja ja, men du kunde inget veta att den faktiskt var farlig. Det jag är mest less över är att
jag inte lyckats göra nåt botemedel som verkligen fungerar mot Warionäsegift...
Maja: Suck... I ett sådant här läge skulle det varit bra med lite honung för mig...
Wario-Ware-Man: Tja, troligen... men vänta nu, kan det... Aha, jag tror vi har lösningen!
Maja: Vadå...?
Wario-Ware-Man: Honung är det enda jag inte har provat än. Kanske kan detta vara vårat sista hopp!
Wario bros' & Maya the Bee! S1 Ep8 sida11

Maja: V-verkligen??
Wario-Ware-Man: Just precis! Jag ringer upp mina bröder och ber de sticka ner till Konsum och köpa en
burk honung eller två.
Berättar Wario-Ware-Man: Wario-Ware-Man tar upp mobilen och ringer upp sina syskon. Samtidigt inne
på den nya matresturangen verkar det vara helt livat; VARIO har hamnat i bråk med en trästock som
började reta honom när han gick förbi Warrio och VARIO's bord. Ett av personalen har nu haffat båda två
och håller tag i de hårt så de inte tar sig nån annanstans.
VARIO: Amen släpp mig, det var den där trästocken som började först!
Biker-Stock: Äh, snack! Det var fatsot som började först, hö hö hö...
Dumb-Crow personal: Nu lägger ni ner detta båda två, annars får vi bli tvungna att kicka ut er!
Warrio: Um, jag såg allt VEM det var som började, och det var den däringa Biker-Stocken som du håller i
vänster hand!
Dumb-Crow personal: Det spelar ingen större roll. Båda här verkar skyldiga, och vi tolerar inte snubbar
som bråkar inne på resturangen!
Warrio: Men, jag, eh... *hör sin mobil ringa och tar upp den för att svara* Ja, hallo... Ah, Wario-WareMan! ... Vad? ... ok, det låter inte bra... Ja, kan vi väl göra... jadå, jag tror nog vi är klara här inne på
resturangen, eftersom... ja, VARIO här verkar ha lite problem med en viss snubbe här, och... det är en
Biker-Stock, och han passade på att reta VARIO lite i förbifarten, och på så sätt hamnade de i bråk... Ok, vi
kommer så fort vi kan... Alright, bye bye.
VARIO: V-vem var det??
Warrio: Det var Wario-Ware-Man, och Maja har blivit ännu värre. Han vill att vi går iväg och köper några
burkar honung till honom, och det fort även! *säger till personalen* Och kan du släppa VARIO nu eller?
Det var inte han som började egentligen i första taget!
Dumb-Crow personal: Det spelar ingen roll, båda två är...
Warrio: Bara, släpp honom, nu, så vi kan gå härifrån! Dessutom har det inte blivit nån större skada skedd
här inne.
Dumb-Crow personal: Jaha, har du något bevis på det?
Warrio: Öhm... *tittar bort mot en vagn med tallrikar, glas osv, och sparkar lite på den så hela vagnen
ramlar ner*
*KRASCH!*
Warrio: Nämen titta så FEL jag hade, nånting verkar ha ramlat ner iallafall! Få se vem den skyldige är...
*tittar runt lite i resturangen och pekar snabbt ut Biker-Stocken* HAN ser ut att vara ansvarig för det här!!
Dumb-Crow personal: Aha, så det är DU som är bråkstaken här inne! Jag visste att nånting luktade skumt
med dig.
Biker-Stock: M-men, det var inte jag som...
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Dumb-Crow personal: Försök inte slingra dig ur det här. Jag kan dina knep! Som straff för skadan du har
gjort sätter vi dig på 7 timmars diskning!!
Biker-Stock: Men för fasen...
Dumb-Crow personal: Ursäkta oss för missförståndet. Ni kan nu gå ut om ni vill.
Warrio: Ingen fara, det händer ganska lätt dessa dar. Och tack förresten! ... kom nu VARIO, vi måste
skynda oss iväg till Konsum. Vi har en väldigt sjuk tjej som väntar på oss!
VARIO: Kommer Warrio! ... undrar bara vad som gjorde att tallrikarna föll ner på golvet sådär...
Berättar Wario-Ware-Man: Bröderna lämnar resturangen och ger sig av bort mot Konsum butiken för att
köpa det Wario-Ware-Man vill ha. Borta utanför apoteket ser tillvaron inte speciellt bra ut; Maja lider
oerhört mycket av sitt sjuka tillstånd, och Warionäsegiftet har snart kickat in helt och hållet.
Wario-Ware-Man: Herrevitlök, hoppas de hinner hit i tid. Maja är nästan på väg att hälsa hem till molnen,
så pass illa som det ser ut för henne nu...
Maja: *ligger ner med en stor filt över sig* Wario-Ware-Man...?
Wario-Ware-Man: Öhm... ja, vad e det?
Maja: Kan du sitta här med mig och hålla mig lite sällskap? ... Jag... jag vill inte dö här ensam...
Wario-Ware-Man: Suck... Alright.
Berättar Wario-Ware-Man: Wario-Ware-Man sätter sig bredvid Maja, och när han väl gör det börjar hon ha
sina armar runt om honom. Någon kvart senare ser vi Warrio och VARIO skyndandes på med några burkar
honung i händerna.
VARIO: Puh... var det ens nödvändigt att shoppa så många burkar??
Warrio: Pust... möjligen inte. Men hellre så mycket burkar vi orkar bära än bara en ynka liten burk. Är det
nödläge så är det faktiskt nödläge. Vi måste fortsätta hålla tempot, annars finns risken att Maja blir så dålig
att hon inte ens orkar leva längre!
VARIO: Ja ja, jag springer på så gott jag kan!
Berättar Wario-Ware-Man: De fortsätter springa på allt vad de orkar. Det verkar bli en liten springtur runt
hela stan eftersom de inte riktigt vet vart apoteket ligger. Tillbaks till Wario-Ware-Man och Maja så ser
tillvaron ganska dyster ut. Maja ligger fortfarande och blundar med ögonen, och är nästan på väg att somna
in på grund av att giftet nu nästan har fullt strålat ut.
Wario-Ware-Man: När kommer de egentligen?? Vi har ett jättestort bi här som snart är nära döende... man
får väl bara hoppas på det bästa iallafall... *tittar omkring sig lite för att se om hans bröder dyker upp, men
ändå syns de inte till* Jahapp, det var väl som jag misstänkte; de bara glömde alltihopa och gick hem
igen... eller också har de råkat ut för något som gör så att de dröjer...
Berättar Wario-Ware-Man: Men just när Wario-Ware-Man precis är på väg att ge upp ser han de äntligen,
bärandes på en mängd med honungsburkar.
Wario-Ware-Man: Men hallå, där är ni ju! Började undra lite vart ni tog vägen.
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Warrio: Äh, vi hade bara ingen aning om vart det däringa apoteket låg nånstans, så det fick bli till att ta en
liten tur runt hela stan. Men nu är vi här, med just det vi behöver!
Wario-Ware-Man: Och är det tillräckligt med burkar nu?
Warrio: Jepp. Måste nog vara minst 50 stycken eller nåt.
Wario-Ware-Man: Ok, då kan vi alltså sätta igång nu! Denna gången ska vi verkligen lyckas!
Berättar Wario-Ware-Man: Wariobröderna börjar sätta igång med det nya försöket att tillverka en medicin
mot Warionäsegift. De skyndar på så gott de kan med att blanda alla ingredienser i grytan, och rätt så
många burkar honung verkar det gå åt. Efter en hel del mixtrande och så vidare är nu botemedlet äntligen
klart. Kommer det här att fungera, eller blir detta slutet för Maja?
Wario-Ware-Man: Alright, då gäller det nu då... *väcker Maja* Ok Maja, dags att vakna upp nu!
Maja: Njaa... jag vill bara sova nu...
Wario-Ware-Man: Åh nej, inte sova nu. Det är dags för dig att ta din medicin!
Maja: Suck... nu igen alltså... men om detta inte funkar... då vill jag inte mer sen...
Wario-Ware-Man: Tja, det återstår väl att se om detta försöket verkligen kommer fungera...
Berättar Wario-Ware-Man: Maja tar det stora medicinglaset och dricker ur den. Efter att hon druckit upp
allt väntar Wariobröderna andaktigt på om det hela har nån effekt på henne. Trots allt deras slit så verkar
det hela inte fungera.
Wario-Ware-Man: Åh nej... vi som har kämpat med detta så mycket. Ändå verkar Maja inte bli bättre... det
är meningslöst... jag erkänner mig besegrad... jag har gjort allt jag kan nu, och inte ens honung hjälper...
Warrio: *börja märka något och försöker säga till Wario-Ware-Man* Öhm, Wario-Ware-Man...
Wario-Ware-Man: Inte nu Warrio... jag är hopplös på att göra mediciner. Uppfinna saker kan jag tydligen
göra, men tillverka mina egna mediciner är jag verkligen inte ett dugg duktig på... våran närmsta vän
kommer snart att gå bort tack vare en tjockis som helt misslyckats med...
Warrio: Öhm, det är faktiskt inte som du tror... Maja verkar faktiskt bli bättre nu!!
Wario-Ware-Man: *får se att Maja plötsligt börjar piggna till* Jag... jag kan knappt tro det hela!
Botemedlet verkar funka! Wahoo!!
Maja: *sitter nu upp* Ja, precis. Jag mår faktiskt bättre nu... Vet bara inte om jag vågar resa mig upp än...
och jag känner mig fortfarande inte helt frisk än...
Wario-Ware-Man: Jo, just det. Det lär nog dröja ett tag innan medicinen verkligen börjar kicka in.
VARIO: Hua... Jag trodde ett tag där att hon verkligen skulle försvinna ur livet för gott.
Warrio: Men så blev det inte, och det är väl tur det, eller hur!
Wario-Ware-Man: Precis. Däremot måste jag först betala han därinne för allt vi fått låna av honom innan vi
kan ge oss av hemåt. Förhoppningsvis blir det väl inte så mycket...
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Berättar Wario-Ware-Man: Wariobröderna går in i butiken och betalar ägaren för alla saker de har fått
använda, och ger sig sen av hemåt med Maja. På vägen hem reflekterar de lite över dagen som varit.
Wario-Ware-Man: Phew... Jag e helt slut efter allt som varit idag.
Warrio: Jepp. Det var ena tufft att ens göra i ordning medicin. Och innan det så hade jag och VARIO lite
trubbel nere vid resturangen.
Wario-Ware-Man: Nåja, det enda som räknas i slutändan är väl att allt slutat något bra, speciellt för Maja...
som fortfarande verkar vara en jätte fast Warionäsegiftet är så gott som borta ur hennes kropp nu.
Maja: Jo, jag är själv lite fundersam över det här. Egentligen borde jag ha krympt ner till min normala
storlek nu, men... tydligen ska jag nog fortsätta vara så här stor... *snubblar på foten och faller ner på
marken* Aaah!!
Warrio och VARIO: Aah crap...
*Boom!*
Wario-Ware-Man: Hur gick det Maja?? Säg inte att det där börjar komma tillbaka igen! ... eller?
Maja: *ligger ner på marken* Jag är ok Wario-Ware-Man. Tyvärr verkar dina bröder ha det lite värre än
mig, ti hi hi...
Wario-Ware-Man: Behöver du hjälp upp??
Maja: Om jag tänker efter... nej tack, jag ligger rätt bra här just nu. Warrio och VARIO får väl stå ut med
att jag nu ligger ovanpå de... och jag njuter mer än gärna av tillvaron...
VARIO: Jaha, då ligger man under Maja som en platt fiskmås igen...!!
Warrio: Håller med dig där... det... gör lite ont om man säger så.
Berättar Wario-Ware-Man: Just det, och så slutar detta avsnittet. Visserligen tog det lite tid för våra bröder
att bota Maja från Warionäsegiftet, men det hela verkade lösa sig till slut... Detta är alltså även det sista
avsnittet av den första serien i "Wario bros' & Maya the Bee", och det är det absolut sista ni kommer se av
det så kallade "manuskript" formatet som använts sedan början av "Wario Show" serien, som
uppenbarligen inte var så värst bra enligt en viss typ vars namn vi inte bör nämna... men från och med den
andra serien kommer saker och ting att genomgå en stor förändring, och de nyare historierna kommer även
att se mer ut som traditionella texthistorier. Det som har varit nu är bara början på det hela. I den andra
serien av "Wario bros & Maya the Bee" lär det nog bli lite mera seriöst material, och vem bara vet vad för
äventyr våra vänner kommer råka ut för då.
The End...
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