Note:(Wario-Ware-Man här, innan ni läser denna textbaserade historia, så vill jag bara meddela er att
vi tänkte börja på den EFTER att vi gjort klart The Wario Show trilogin, men eftersom resterande episoder
inte blev klara på några månader, så var det bäst att köra igång denna historia nu istället.. Tjaa..
Den här serien lär vara något relaterad till The Wario Show, men, Wario är INTE med denna gången, bara
så att ni är förberedda på det.)
Wario World Pictures Inc. Presenterar; En Svensk Animeserie; i högsta topphumor;
STARRING:Wario-Ware-Man
SIDE STARS;Warrio, och VARIO, i:
Wario Fatsos, Inc.!
(Datum episoden blev klar:22/07/2010 14:55)
Episod 1: När jobbet går åt helvete, fixa det hela på egen hand!
Det är en helt vanlig dag i Diamond City, och staden är lika aktiv som den alltid varit. Snubbarna borta
vid Wario's(Som senare byter namn till Wario-Ware-Man.)TV-spelsfabrik WarioWare, Inc. jobbar på för
fullt med att utveckla nästa generationens WarioWare spel, som sen kommer till alla Gamingbutiker. Wario,
som är chef och vice president över WarioWare, ser till att arbetet går så snabbt som det bara går. Vad
vi tagit reda på så har Wario flyttat tillbaka till sitt gamla högkvarter, uppe på toppen av berget, som ser
ut som en gigantisk pelare.(Om du inte känner till WarioWare flamset, gå ut på nätet och slå upp
WarioWare, och ta reda på det.)Umm.. Ops, jag glömde introducera mig själv; Mitt namn är Wario-WareMan, och jag är den som tar över Wario's berättarroll i denna serien, för han vill göra lite annat som inte
innefattar att berätta historier.. Typ.. Inte vet jag va, han har säkert några räkningar att betala..
Hördu, det är sådan verkligheten är också, ALLTING är inte gratis här i livet. Tänk först innan du slänger
ur dig saker!.. Iallafall, om vi nu lägger det allvarliga åt sidan, så tar denna serie vid innan allt som hade
med The Wario Show att göra ens kom till. Detta är en berättelse om hur jag mötte ihop och slog band med
mina bröder, samt om varför jag fick sparken från mitt eget företag, så ta och luta er tillbaka, njut och
läs om hur det hela började:
Wario:"Zzzz.. SNAAArrk!.. Zzzz... Gargle.."
*UPP & HOPPA SLÖFOCK!*
Wario:"Zz. Höh?!.. Vem FAAN vågar väcka mig mitt under min skönhetssömn va??"
Jimmy T.:"Yo. Är det inte dags för våran lön snart?"
Dribble:"Just det, vi sliter ju för tusan häcken av oss, och du bara sitter där i din stol och sover!"
Crygor:"Ja, HUR lat får man vara egentligen? Ta och res lite på dig nu va."
Mona:"Fattar du inte hur mycket vi har kvar att göra? Vi måste samarbeta om vi ska få ut spelet innan
deadlinen!"
Wario:"Amen, låt mig få sova en liiten stund till va? Detta kommer gå fort. Har bara en snorkråka att
peta bort liksom.."
Dribble:"Du, det där bryr vi oss inte så mycket om!" *Tar tag i Wario's bikerskjorta och talar honom till
rätta.* Dribble:"Du har fördärvat allt vi har tjänat genom åren. ALLT; Alla stålar vi tjänade, tog du ifrån
oss, och bara fortsätter göra det, fortsätter och fortsätter! Det måste BLI ETT SLUT PÅ DETTA, annars
ger vi dig SPARKEN!!"
Spitz:"Ditt Tv-spelsföretag, "WarioWare, Inc." kommer en vacker dag att gå under, bara för att du inte
betalar alla räkningar som kommer via posten!"
Mona:"Och jag väntar FORTFARANDE på att få betalt, liksom alla andra här i gänget. Vart gör du av
pengarna? Varför ska du hela tiden ta allt för dig själv!!"
Wario:"Men hallå eller, varför e alla så griniga nu helt plötsligt? Spelet är väl snart klart eller?"
Crygor:"Några små justeringar bara. Men utan din hjälp, så kommer det inte bli färdigt."
Dribble:"Ja, så ta och sätt fart nu, annars arbetar vi inte för dig längre!"
Wario:"Ja ja ja!... Och.. Kan du släppa min skjorta nu Dribble? Jag håller nästan på att strypas!"
Dribble:"Åh, ursäkta mig."
*Bump!*
Dribble:"Men kom ihåg;Om du INTE hjälper till, så kommer vi att sluta, och ditt företag kommer att rivas!"
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Mona:"Och om det senaste WarioWare spelet kommer sälja stort, så GE OSS BETALT denna gången!"
Wario:"Ok, ok. Jag ska se vad jag kan göra, lita på mig grabbar!"
Mona:"Lova det du säger nu, annars.."
Wario:"Visst, visst, jag lovar."
*SLAM!*
Wario:"Hmm.. Kanske skulle jag ta och byta namn. Min personlighet börjar gå åt ett annat håll.. Men,
problemet är.. Att pengarna som vi tjänade förra året, dem tappa jag i sjön.. Igen, så jag vet inte åt
vilket håll detta går åt.. Äh, jag får se vad jag kan göra åt situationen.."
"Wario" började fundera på hur han skulle lösa alltihopa.. Vilket lär ta flera timmar, så trögtänkt som han
numera är.. Flera timmar senare:
*Squueek.*
Mona:"Wario, lever du eller?"
Wario:"... Öh, va? Åh, bara ni.. Och nä, jag har INTE sovit på saken, den här gången har jag verkligen
tänkt REJÄLT alltså. För det första, jag tappade alla pengarna i sjön, som jag ofta brukar göra. Och för
det andra, jag tänker byta namn."
Mona:"Byta namn? Men, du heter ju för tusan Wario, passar det inte nu helt plötsligt eller?"
Wario:"Nä, tyvärr inte. Jag e inte den jag brukade vara längre.. Men jag har nog ett passande namn som
jag själv skulle känna mig stolt över!.."
9-Volt:"Jaha? Och VAD är det då?"
Wario:"Tjaa.. Något i stil med.. Ok, inte det.. Nä, inte det heller.. Vad sjutton kan de vara då?... AHA,
jag har det; Wario-Ware-Man!!"
Resten av gänget vid dörren:"Wario-Ware-Man?!!"
De tappade hakan av förvåning, inklusiv Orbulon. Och för att inte tala om smågrisarna, som jag faan i
helvete inte vet vart dom kom ifrån, de tappade sina trynen istället. Alla i gänget visste inte vad de skulle
tro. Detta verkar vara något som Wario kommer få ångra:
Jimmy T.:"Wario-Ware-Man?! Låter inte speciellt coolt tycker jag!"
Mona:"Vad tusan har fallit i dig egentligen? Du vet mycket väl att folk kommer skratta så fort dom hör ditt
nya namn!"
Wario, som nyss bytt namn till Wario-Ware-Man:"Ha, då vet de isåfall inte vem jag är! Och jag skulle inte
ens BRY mig!"
Spitz:"Kan vi ta en liten paus där? Wario.. Eller Wario-Ware-Man, under alla dessa år, som vi arbetat..
Tappade du verkligen alla våra surt fördärvade pengar i havet??"
Wario-Ware-Man:"Ja, vad annars? Varenda gång jag skulle försöka rymma i en farkost så kom alltid Crygor
i vägen och gjorde så vi krashade rakt ner i vattnet!"
Crygor:"Ämen hallå där, det var ju DU som kom i vägen för MIG!!"
Jimmy T.:"Hrm.. Ok, Jimmy visste väl att nåt var lurt med dig där!"
Dribble:"Nä nu blir jag snart GALEN! Din lille giriga tjockis, fattar du eller? Vi behöver dom där pengarna,
för det mesta lönen, och dels för att kunna betala alla skulder!!"
Wario-Ware-Man:"Tjaa. Jag kan simma ut och hämta dem om ni vill det!"
Dribble:"Är du DUM eller, pengar står inte EMOT vatten, och dem har säkert flutit iväg någon HELT
annanstans!"
Mona:"Ditt elaka, giriga FETTO!! Det var nog en väldigt dum ide´ att komma över till dig och hjälpa dig med
ditt spel, jag SLUTAR!!"
Jimmy T.:"Jimmy med!"
Dribble:"Vi ALLA slutar!!"
Spitz:"Lycka till med DITT eget senaste spel, Wario-Ware-Man."
Wario-Ware-Man:"Jaha? Så ni bara slutar va? Visst, visst. GÄRNA för mig, jag behöver inte eran hjälp
längre, jag klarar mig själv. Fattar ni eller? JAG KLARAR MIG BRA SJÄLV! Begrips?!.. Huh?.. Ok,
försent. Dom har redan gått!"
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Japp. Wario-Ware-Man står nu där, med lång näsa, och undrar vad fanken han ska göra nu.. Ok, han
kommer nog säkert lösa sitt problem på ett eller annat sätt:
Wario-Ware-Man:"Hmpf!.. Så de påstår alltså att jag inte kan göra ett spel själv va? Ha, jag ska allt
VISA de!.. Undrar om vi tagit en backup på sista tiden!.."
Wario-Ware-Man går till sitt arbetsrum och kollar sin dator, men allt verkar utrensat, sen går han till
alla andras arbetsrum och kollar deras datorer, men finner inget i dem heller. Han kollar i sin dator en gång
till för att försäkra sig om att ALLT inte är förlorat. Till hans förvåning, och förhoppning, så hittar han en
liten backup som dom glömt ta bort innan de gick.. Kan detta bli något bra, eller kommer allt att sluta med
katastrof? Det får vi se sen:
Wario-Ware-Man:"Dåså. Nu när jag har min lilla backupleftover, som klantarna glömt radera, så kan jag
börja på mitt nya WarioWare spel!.. Få se här.. Vart ska jag börja?.."
Wario-Ware-Man började arbeta på backuppen i timtal, utan paus. Men redan efter en vecka börjar han
nästan att ge upp:
Wario-Ware-Man:"AArgh. Detta är MENINGSLÖST. Jag kommer aldrig att få det klart.. Om det bara
fanns några man kunde lita på... AAh, nu vet jag, jag ringer mina Wariobröder, och ber DE komma hit &
hjälpa mig med spelet!"
Efter att ha kämpat med ett litet spel, som inte är färdigt, än, bestämmer Wario-Ware-Man sig för att
få tag på hans två bröder, som tyvärr bor ganska långt ifrån Diamond City.. Om han lyckas komma ihåg
telefonnumret förstås:
Wario-Ware-Man:"Nu ska vi se här. Vart finns det en telefon här någonstans? Batteriet på min mobil har
dött."
15 minuter senare:
Wario-Ware-Man:"Amen tjena, här har vi ju en.. Suck.. På mitt skrivbord förstås!.. Borde kolla om den
funkar."
*Click.* ... Wario-Ware-Man:".... Men hallå, har även min stationära telefon dött?!!"
Wario-Ware-Man, frustrerad över att telefonen inte låter, kikar under skrivbordet för att kontrollera
felet, och finner det till slut:
Wario-Ware-Man:"NÄÄ, fan också, har de kapat sladden till den!!.. Aja, så lätt kan de inte stoppa mig!"
Wario-Ware-Man knyter ihop den kapade telefonsladden så den för ström till telefonen, lite smart av han
faktiskt. Tja, nu är det bara att kolla om den funkar:
Wario-Ware-Man:"Dåså. Då var det bara att prova om det går att ringa."
*Click* .... *... Boooop.. BOOOOOP..*
Wario-Ware-Man:"Tjohoo. Det funkar! Dags att ringa!... Hmm.. Vad var numret nu igen.. 2..2..1..2..2..3.
221223 var det nog.. Och så trycka på den gröna luren nu.." *.. BOOOOP.. BOOOOP..*
Samtidigt, någon HELT annanstans, där Wario-Ware-Man's bröder bor.. Precis som Wario-Ware-Man, så
bor de uppe på toppen av ett berg, som ser ut som en gigantisk pelare. Och deras hus är i precis lika
dåligt skick som Wario-Ware-Man's en gång var. Som vanligt så ligger de ute och latar sig, men dom
kommer inte att göra det speciellt länge till:
Warrio:"Zzz.. Uh?.. Du, VARIO, har det kommit någon post idag eller?"
VARIO:"Ööh.. Nä, isåfall skulle den väl legat vid ytterdörrn för flera timmar sen.. Och om det nu skulle
komma någon post, så skulle det bara vart reklam iallafall."
Warrio:"Ok, bara undrade."
... *BRIIING!!... BRIIING!!...*
Warrio:"Vad? Ringer telefonen så här dags? Det ringer väl inte så ofta på våran telefon va?"
VARIO:"Ööh, nä. Konstigt."
Warrio:"Vågar någon av oss att lyfta upp luren eller?"
VARIO:"Inte vet jag va!"
Warrio:"Ok, då gör jag det då!"
VARIO:"Ja gör du det, är väl säkert någon försäljare, som vanligt."
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Warrio går in i huset för att lyfta upp luren, och svara på samtalet. Men till utöver hans stora förvåning
så är det inte någon försäljare, utan.. Ja, ni kan nog gissa:
Warrio:"Ja, hallå, vem är det? En försäljare eller?... Nähä? Inte? Men... Men tjena, är det DU Wario?
DET var längesen vi träffades!.. Jaså, heter du Wario-Ware-Man nu?.. Ok.. Jaså?.. Jaha?.. Ok, det kan
vi väl göra.. Vart ligger ditt "Högkvarter" då?.. Ok, ska bara skriva på en liten lapp här.. Ok, Diamond
City.. I mitten av stan alltså?.. Uppe på toppen av ett berg, som ser ut som en gigantisk pelare.. Ok, vi
kommer när vi kommer Wario-Ware-Man.. Åh, tack. Vi är lite hungriga liksom.. Ok, byebye. Vi kommer!"
*Click!*
Utanför huset:
VARIO:"Nå? Var det en försäljare eller?"
Warrio:"Nej, inte den här gången. Vi ska åka iväg och hjälpa nån med att utveckla ett nytt spel!"
VARIO:"Vad? Skojar du? Vi har ju inte haft nåt jobb på åratal."
Warrio:"Nä, det stämmer. Men detta blir inte vilket annat jobb som helst."
VARIO:"Äntligen kan man få lite riktigt käk. Jag har fått leva på vatten & småchoklad i flera år nu."
Warrio:"Japp, men inte nu längre, om vi åker iväg, så kanske vårat liv slipper se ut som det gör nu."
VARIO:"Vad väntar vi på, raka vägen mot garaget.. Som tyvärr ligger där nere."
Warrio:"Äh, ingen större risk."
VARIO:"Men tänk om vi trillar ner då?"
Warrio:"Har du glömt att vi installerade en hiss i berget?"
VARIO:"Åh, tack för påminnelsen!"
Bröderna, som är lite lata av sig, använder den inbyggda hissen som dem monterat inuti berget, istället för
att klättra hela vägen ner.. Någon minut senare är det dags för de att fara iväg till Diamond City för att
hälsa på sin käre, gamle broder, och hjälpa honom med ett visst spelprojekt.. Hm. Ska nog bli lite
spännande att se hur detta går, eller hur.:
VARIO:"Har du fyllt på tanken Warrio?"
Warrio:"Jajemän. Nu är det bara att hoppa ner i bilen och fara iväg!"
*BRUUM, BRUUM.*
Bröderna åker nu iväg till Diamond City för att komma på besök. De kan knappt bärga sig, efter att inte ha
sett sin broder på flera år. Detta kanske blir deras största chans att leva lite bättre, och göra lite
roligare saker än att bara ligga hemma och tryna utan mat, dryck och vitlök:
VARIO:"ÅÅh, ska bli SÅ kul att få träffa honom igen alltså!"
Warrio:"Precis, håller med. Vi kommer nog ha mycket gemensamt ihop! Speciellt det där med spelutveckling,
det kommer nog att få oss på rätt bana igen!"
VARIO:"Fortare Warrio, jag börjar snart svälta!"
Warrio:"Ja jag med, men jag gasar så fort jag bara kan!"
3 långa mil senare:
*BRUUUUM!*
Warrio:"Oh fan, måste stanna en liten stund."
VARIO:"Bra ide´, jag behöver pinka."
*Screeeetch.*
Warrio:"Ok, ut med dig och pinka."
VARIO:"Undrar om någon ser mig."
Warrio:"Äh, knappast att någon skulle se oss här ute.. By the way, vi har inte långt kvar & åka nu.
Diamond City ligger bara några fåtal kilometer bort!"
VARIO:"Jaså? Amen vad väntar vi på då, bara att åka!"
Warrio:"Ööh, du kanske ska ta och pinka klart först innan du sätter dig i bilen igen, annars pinkar du nog
ut resterande på bilsätet!"
VARIO:"Åh, jag glömde bort att jag inte pinkat färdigt än!"
Warrio:"Lätt hänt."
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Precis. Verkar som om Wariobröderna har en ganska kort bit kvar nu. Äntligen, efter alla år de gått
igenom, utan vare sig mat, dryck, eller jobb, så är det dags för deras livs största förändring som aldrig
förr!.. Undrar om det nya WarioWare spelet kommer bli klart, eller. Vad tycker ni läsare?:
Borta vid Diamond City, WarioWare Inc.:
Wario-Ware-Man:"*Suck..*.. Phew.. När tusan kommer de någon gång? Jag har väntat i flera timmar!"
Samtidigt, någonstans vid Diamond City:
Warrio:"Så detta e alltså Diamond City!.. Borde ta och fråga någon om vägen till WarioWare Inc.
företaget, för jag vet inte vart det där berget ligger nu igen."
VARIO:"Aha, vi tar och frågar den där lille snubben med gröna goggles & gul hjälm!"
9-Volt:"??.. Vilka är de där typerna?"
Warrio:"Ähum.. Tjena grabben där, vet du vart WarioWare Inc. ligger någonstans?"
9-Volt:"Jaha, och varför vill ni veta det?"
Warrio:"EEh.. För att.. Vi har aldrig vart här förut, och vi är lite vilsna liksom, så vi bara undrade.."
9-Volt:"Jaså, så det är första gången ni är här alltså? Ursäkta, jag visste inte.. Jag tror det ligger
någonstans vid mitten av Diamond City, uppe på toppen av ett berg."
Warrio:"Jaha. Men, kan du vara liite mera specifik? Eller?"
9-Volt:"Bara kör mot mitten av stan, så ser ni nog säkert!"
Warrio:"Ok, tack så mycket för tipset."
9-Volt:"Inga problem.. Förresten, det ryktas om att företaget snart kommer stängas ner, så om ni vill ta
en titt, så gör det snabbt, innan det rivs ner."
VARIO:"Ok, tack, tack.. By the way, vad heter du? Bara lite nyfikna."
9-Volt:"9-Volt förstås."
Warrio:"Tackar, vi känner oss lite lättade nu. Då åker vi VARIO."
VARIO:"Yahoo!"
... 9-Volt:".. Hm.. Jag känner igen dom där.. Jag har sett de någonstans. Men vart?.."
Någon halvtimme senare:
Warrio:"Jaha. Då var vi väl framme då.. Men, jag ser inte att den ligger här."
VARIO:"Om vi tittar på pilarna, så kanske vi hittar dit!"
Warrio:"Vad.. Aah, nu ser jag. Det står till och med "WarioWare Inc." på de."
VARIO:"Bara att försöka ta oss upp!"
... Warrio:"Mjaae.. Det ser ut att inte vara så lätt. Det finns inte ens någon HISS!"
VARIO:"VA?!.. Ok, då får vi ta och köra gasen i botten då!"
Warrio:"Exakt.. 3. 2. 1.. GASEN I BOTTEN!!"
*VROOM, VROOOM!*.. *VRRROOOOOOOMM!!!*
Efter flera försök senare:
Warrio:"Pheew..Vi kom iallafall UPP till slut."
VARIO:"Right. Bara att knacka på dörren."
*Knack!* *Knack!*
Inne i byggnaden:
Wario-Ware-Man:".. Får.. Inte.. Somna nu.. Om dem inte kommer nu, så är allt kört."
*Knack!* *Knack!*
Wario-Ware-Man:"Höh? Knackar det på dörren? Kan det vara de tro?"
Vid ytterdörrn:
*Squueek.*
Wario-Ware-Man:"Vem där?.. Åh, tjenare mina kära bröder, vilken tur att ni kunde komma!"
Warrio:"Mjaa. Vad gör man inte för lite arbete & vitlök, samt att äntligen få återse våran gamle broder!"
Wario-Ware-Man:"Kom in vet ja, kom in."
*Slam.*
Wario-Ware-Man:"DET var LÄNGESEN jag såg ER sist! Bor ni fortfarande kvar på den där bergpelaren?"
Wario Fatsos Inc. ep1 sida5

Warrio:"Ja, självklart.. Men, vi har haft det lite kört på sista tiden, så vi funderar på att flytta!"
Wario-Ware-Man:"Jaha? Vart någonstans?"
Warrio:"Njaae. Inte vet väl jag, troligen.. Någonstans!"
Wario-Ware-Man:"..."
Warrio:"Om inte du har något emot att vi flyttar in hos dig.. Vart du nu egentligen bor!"
Wario-Ware-Man:"ÖÖh, jag har just flyttat in hit igen. Men, varför inte? Det är bara kul om ni vill flytta
in till mig!"
*GUUURRGLE!!!*
Wario-Ware-Man:"Vad var DET??"
VARIO:"Åh, förlåt, bara min mage!"
Warrio:"Åh just det, jag glömde nästan fråga.. Har du lite käk här? Vi är lite hungriga!"
Wario-Ware-Man:"Hm.. Jag har lite vitlök i kylen. Men det e inte speciellt mycket kvar i skålen.."
Warrio:"Jaha, VARIO är redan vid kylskåpet..."
Wario-Ware-Man:"Och käkar upp ALLA vitlöksrester!!"
*MUNCH!* *MUNCH!* *MUNCH!*
VARIO:"... *RRAAAAAAP!!!*"
Wario-Ware-Man:"Den var visst delikat!?"
Warrio:"Jaha, där rök det käk som fanns kvar.. Hur TUSAN ska vi få något att äta NU då.."
VARIO:"*GUURGLE!*.. Ah tusan, jag e fortfarande hungrig!"
Wario-Ware-Man:"Det finns en pizzaresturang här i närheten. Lyft luren och beställ några.. By the way,
beställ en till MIG med, jag e också hungrig!"
Warrio:"Inga problem!"
*BOP. BOP. BEP. BIP. BOP.*
... *BOOOOP!.. BOOOOP!*
Warrio:"... Hrm... Ja, hallå. Är det pizzerian jag kommit till? Ok, jag skulle vilja beställa tre pizzor, med
vitlök på!.. Nä, inga klyfter, vitlökarna ska va' hela.. HEELA sa jag!.. Ok, tack så mycket. Blir de
hemkörda?.. Nähä? Inte?.. Men för tusan, det sägs att Mona alltid är den som kör hem dem, och varför
inte nu då?.. Jaha, är det en woodstock nu istället?.. Jaså?.. Jamen då så, glöm det där, då hämtar vi väl
dom då.. Ok.."
VARIO:"Ämen titta vad vi har i kylskåpet grabbar!"
Warrio:"!!.. OK, då kommer vi och hämtar dom om några timmar, för att... Eeh.. Vi e fortfarande på
jobbet, och om vi avbryter, så får vi sparken!.. Ok, byebye!" *Click.*
Wario-Ware-Man:"Vad yrar VARIO om?"
Warrio:"Jag går & kollar.."
VARIO:"Du kommer inte tro detta Warrio!"
Warrio:"Få se!... Amen titta där, du hade rätt! Wario-Ware-Man, det finns käk kvar!"
Wario-Ware-Man:"Jaså, finns det?"
Warrio:"Kom hit och titta själv!"
.. Wario-Ware-Man:"Oh fan, jag visste inte att det fanns mer, sist jag kollade då var det tomt! Vart
hittade ni allt det där?"
VARIO:"Jag kikade igenom kylen extra noggrant, och såg en liten bit korv sticka ut. Jag plockade isär
delen inuti kylskåpet som döljer maskineriet nedanför, och gissa vad jag hittade, en HEL mängd av matvaror,
som på nåt konstigt sätt hade hamnat där!"
Warrio:"Äntligen kan vi äta lite!"
Wario-Ware-Man:"Så bra, då kan vi nog vänta lite med pizzerna tills vi släppt vårat nya WarioWare spel!..
Vad säger ni?"
Warrio:"Låter som en bra ide´ tycker jag!"
VARIO:"Äh, nu tycker jag vi börjar äta. Jag har vart hungrig ända sen imorse!"
*MUNCH* *MUNCH* *MUNCH*
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Och så, efter en väääldigt lång färd, så blir det äntligen lite fika för Wariobröderna innan dem börjar
arbeta. Som ni säkert vet(Ni läser väl eller?)så hittade Wario-Ware-Man en liten backup i sin laptop,
som klantarna (Hans/mina före detta anställda, pucko) glömde ta bort, och med den hoppas Wariobröderna
kunna göra ett WarioWare spel av. Kommer det att sälja tror ni?:
En halvtimme senare:
VARIO:"*RAAP!!* Jag e proppmätt!"
Warrio:"Samma här.."
Wario-Ware-Man:"Så pizzabudet har alltså bytts ut mot nån annan säger du Warrio?"
Warrio:"Jupp. Nu är det en Woodstock istället, och han verkar ha varit rätt så oduglig som pizzabud."
Wario-Ware-Man:"Vilket betyder?"
Warrio:"Att vi får hämta våra pizzor själva i fortsättningen."
Wario-Ware-Man:"Lite taskigt alltså!"
Warrio:"Tja, man måste väl motionera lite ibland också!"
Wario-Ware-Man:"Typ ungefär."
VARIO:"*RAAP!* Nä, vad säger ni? Ska vi ta och börja lite?"
Warrio:"Håller med, vi har knappt någon kosing i fickerna. Bara vitlöksskal och halvt brutna sedlar, går ej
att betala med."
Wario-Ware-Man:"Vad väntar vi på då, dags att massproducera Wariobröder!"
Inne i Wario-Ware-Man's arbetsrum:
Wario-Ware-Man:"HÄR har vi det vi behöver!"
Warrio:"Wow, snacka om VÄLDIGT fräsig laptop!"
Wario-Ware-Man:"Precis. Och i den ligger en liten backupleftover, av ett lite äldre WarioWare spel, som
bara kommit halvvägs.. Men med eran hjälp så kan vi slutföra det, få det färdigt, och släppa ut den på
marknaden, och hoppas på att den blir succe´, och tjäna kosing förstås!"
Warrio:"Lita på oss Wario-Ware-Man."
VARIO:"Vilken del av spelet ska vi göra?"
Wario-Ware-Man:"Ni samarbetar med att komma på de flesta Microspel, utom de jag kommer på förstås.
Jag gör grafiken till spelet, liksom scenerna. Musik & ljudeffekter har jag redan, så det behöver vi inte
spendera så mycket tid på."
Warrio:"Dåså, bara att sätta igång VARIO. Detta kommer bli ganska skoj har jag en känsla av!"
Wariobröderna börjar nu arbeta på backuppen som Wario-Ware-Man hittade i sin laptop. I börjar verkar
det gå lite trögt, men sen efter några timmar är det fullt ös. Wariobröderna har det ganska kul också, för
vem vet vilka knäppa ideer´ dem bara kan komma på, och för de finns det INGA gränser. Kommer spelet
bli klart? Det får vi veta då:
Wario-Ware-Man:"Nå, har ni åstadkommit något eller?"
Warrio:"Vi har lyckats producera sju Microgames, och den jag tycker ser mest roligast ut är "Food Hog!"!"
Wario-Ware-Man:" "Food Hog"?!"
Warrio:"Exakt. Vi tog Microspelet "Hot Dog Hog" och gjorde om det litegrann!"
Wario-Ware-Man:"Jaha. Och vad går det ut på?"
Warrio:"Ta och sätt dig i stolen, och prova lite."
Wario-Ware-Man:"Ok."
VARIO:" "Food Hog!" är i ungefär samma som "Hot Dog Hog", fast istället så är huvudet vänt uppåt, med
gapet öppen!"
Wario-Ware-Man:"Och man ska alltså fånga maten som faller ner, med käften? Detta blir nog intressant!"
Wario-Ware-Man sätter sig och provar Wariobrödernas Microspel "Food Hog!". Efter några tester så har
Wario-Ware-Man sin åsikt om det:
Warrio:"Jaha. Tyckte du det var skoj?"
Wario-Ware-Man:"Tjaa.. Eeh.. Lite konstigt bara.. Men jag ger den tummen upp. Den kommer med!..
Spelar det nån roll om man lyckas missa en ynka liten matbit?"
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Warrio:"Mjaaa.. Egentligen spelar det inte någon större roll om man missar lite. Bara om man inte råkar
få i sig nåt olämpligt, typ mat som möglat ordentligt. Och på tal om vad det är som faller ner, så är det
inte bara mat, utan även andra föremål!"
Wario-Ware-Man:"Typ?"
Warrio:"Lite allt möjligt; lite cash. Vitlök, och en hel del annat. Men passa dig för föremål som INTE går
& äta!.."
Wario-Ware-Man:"Typ stenar, tegelstenar, metall, och annat liknande?"
Warrio:"Öh. Ja, exempelvis."
Wario-Ware-Man:"Jag går och tar en titt på de andra!"
Warrio & VARIO:"..."
Wario-Ware-Man:"Ok, de va' lite knäppare, men ser ändå rätt ganska roliga ut, så dom kommer med
också!"
VARIO:"Tackar!"
Wario-Ware-Man:"Ok, nu får vi sätta lite fart grabbar. Jobba på nu!"
Warrio:"Uppfattat!"
Timmarna bara går, och de verkar inte tröttna på projektet. Eftersom det verkar vara mycket intressant
så blir det knappt nån paus.. Efter flera veckors arbete så börjar spelet ta form, och är nog snart redo
att släppas. Bara några få justeringar, så blir nog spelet en succe´!.. Och hur allt slutar sen får ni själva
lista ut:
Wario-Ware-Man:"Yahoo!! Äntligen kan vi snart marknadsföra det splitternya WarioWare spelet! Bara
några buggar kvar att röja bort... Vad fanken nu det ordet finns i svenskan för... Är loggan på kartongen
klar?"
VARIO:"Så gott som finished, även infomanualen!"
Wario-Ware-Man:"Excellent!.. Ok, jag tror nog spelet är bra som det är. Då går vi grabbar, och får det
ut till butikerna!"
Warrio:"Men, ska vi inte ta och tillverka flera miljoner kopier först?"
Wario-Ware-Man:"Jodå, klart vi ska. Men det gamla vanliga sättet att masstillverka TV-spel på tycker
jag tar lite för lång tid, så vi använder en av Dr. Crygors mackapärer, som kan tillverka nya saker av gamla
trasiga föremål."
VARIO:"Och vart är den då?"
Wario-Ware-Man:"Kom med mig, så ska jag visa er."
Någon stund senare, nere vid Wario-Ware-Man's privata källare under berget:
Wario-Ware-Man:"Här har vi den; Dr. Crygors "Gravitator"! Med den kan vi börja göra kopier av
originalet, så slipper vi köra allt på löpande band."
Warrio:"Men. Den ser ut som en tvättmaskin."
Wario-Ware-Man:"Ja, jag vet."
VARIO:"Men, i WarioWare Twisted så producerade den Gameboy Advance(TM) konsoler utan någon som
helst knapp alls!"
Wario-Ware-Man:"Just det. Men jag gjorde några justeringar med den för något år sen eller så, så den
borde fungera som jag VILL nu, att göra en kopia, en EXAKT kopia av originalet!"
Warrio:"Så. Då är det bara att lägga ner den i "Gravitatorn", så sköter den jobbet?"
Wario-Ware-Man:"Precis. Bara att kasta ner den, så har vi snart ett helt lager av WarioWare spel!"
Wario-Ware-Man kastar ner spelet i Gravitatorn, och trycker på start-knappen(Som det står START på.)
, och på bara några sekunder kommer det ut spel till höger & vänster:
Wario-Ware-Man:"Se, vad var det jag sa. Vi kommer tjäna kosing, i massor!"
Warrio:"Jäkligt imponerande faktiskt!"
VARIO:"Undrar när den e klar... Ööh, ungefär NU."
Wario-Ware-Man:"Galant. Stoppa alla spelen i kartonger så vi kan köra ut de till stan!"
Warrio:"Kan vi ta våran bil?"
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Wario-Ware-Man:"Oh fan, jag visste inte ni hade bil.. Äh, klart vi tar bilen, annars tappar vi nog en hel
mängd kartonger på vägen!"
Det nya WarioWare spelet har blivit färdigt, och nu åker Wariobröderna iväg och försöker få gamingbutiker
intresserade, och än så länge går det galant. Det kanske kommer sälja, vem vet? Efter att de gjort det,
så bestämmer de sig för att gå & äta pizza, som de skulle gjort för några veckor sen, men de glömde bort,
så Warrio fick ta och ringa till de igen och tala om för dem att lägga pizzorna på väntehyllan:
Wario-Ware-Man:"Det nya spelet kommer att sälja miljoner. Så efter allt hårt arbete, så tycker jag att
vi förtjänar lite pizza."
Warrio:"*Munch.* *Munch.* Min pizza är DELIKAT!"
VARIO:"Samma här!*Munch.**Munch.*!"
Senare efter de ätit klart så bär det av hemåt igen. Men innan de åker tillbaka ser de till att spelet säljer
i mängder. När de väl e hemma igen senare har de med sig flera portföljer, och i de ligger det MASSOR av
pengar. Verkar som om spelet sålde trots allt. Väl inne i företaget sätter de sig ner i soffan och går
igenom alla pengar de tjänat:
Warrio:"WOW, spana in stålarna!"
Wario-Ware-Man:"Just det. Allt detta har VI tjänat, bara VI. Och det är vårt, BARA VÅRT! De andra,
mina före detta anställda kommer inte få NÅGOT av detta ÖVERHUVUDTAGET!"
Warrio:"Vad impade de ska bli!"
Wario-Ware-Man:"Tjaa.. OM de nu blir det förstås."
VARIO:"Jag går och tar mig nåt & dricka."
Wario-Ware-Man:"Gör du det. Ta med lite till oss också!"
VARIO:"Okay dokay!"
Jaha, och ni undrar förstås om det bara slutar här? FEL. Medans VARIO går ut till köket och hämtar lite
dricka, och medans de andra sitter & räknar pengar, så beger vi oss en liten bit bort ifrån bergpelaren.
De före detta ansällda verkar komma tillbaka, och om de ångrat sig eller vadå har jag ingen jädra aning om:
Mona:"En liten fråga bara. Varför går vi tillbaks till WarioWare Inc. igen, om vi nu aldrig mer tänker jobba
för fettot längre?"
Dribble:"Tjaa. Vem vet, han kanske ångrade att pengarna hamnade i vattnet.. Inte för att det skulle kunna
ångras, men ni fattar nog vad jag menar.. Eller så kanske han började känna sig värdelös, och det kan ha
dramatiska konsekvenser, vilket jag inte tänker stå & berätta om.. Ah, vem vet. Fettot behöver säkert
våran hjälp iallafall!"
Mona:"Troligen.. 9-volt. Har du någon kommentar på min fråga, eller kvittar det lika?"
9-volt:"Tjaa.. Inget speciellt direkt. Men jag såg två tjockisar åka runt i en kärra för några veckor sen,
och de undrade vart WarioWare Inc. låg.."
Mona:"Och du svarade??"
9-volt:"Ja vad annars. Varför skulle jag inte göra det??"
Mona:"... Öh. No reason, forget that!"
Crygor:"Hm. Ska bli spännande och se hur långt Wario-Ware-Man kommit med sitt projekt!"
Samtidigt inne i WarioWare Inc.:
Wario-Ware-Man:"Hörni. Saften var inte så pjåkig!"
Warrio:"Samma här."
.. *Knack* *Knack*
VARIO:"Huh? Knackar det på dörrn?"
VARIO går ut till ytterdörren, men innan han öppnar tittar han först i kikhålet. Till hans förvåning så..
Ok, ni kan nog gissa själva vilka det är:
VARIO:"What the? Kan det vara Wario-Ware-Mans gamla anställda??"
*BOOM!*
Mona:"Wario-Ware-Man? Är du hemma? Kanske behöver du lite hjälp med spelet!"
*MMph..*
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Mona:"?? Vem var det där?"
9-volt:"!!.. Öhm. Jag tror nog vi just klämde in nån i dörren!"
Mona:".. Åh, sorry!"
VARIO's huvud sticker fram:"Ingen fara. Var lite försiktiga nästa gång, ni kunde ha knockat mig!"
*Boom.* ... VARIO:"Ok, redo.. Vad vill ni?"
Dribble:"Vi undrar om Wario-Ware-Man är hemma."
VARIO:"Öhm, vänta lite, jag ska kolla med Warrio! Strax tillbaka."
Mona:"Warrio?"
9-Volt:"Titta inte på mig va?"
Någon minut senare:
Warrio:"Hans före detta anställda??.. Jag notifierar Wario-Ware-Man om detta. WARIO-WARE-MAN!!"
Wario-Ware-Man:"Vad är det om?"
Warrio:"Kom hit & titta!"
... Wario-Ware-Man:"Vad i? Vad gör DOM här helt plötsligt??"
VARIO:"Vet inte, men det verkar va' viktigt!"
Wario-Ware-Man:"Ämen tjenare mitt gamla kära WarioWare gäng. Ni anar inte vad som har pågått här!.."
Efter en fruktansvärt lång berättelse senare:
Utanför ytterdörrn:*KICK!*
Warrio:"AAO. Min röv!"
VARIO:"Vad har JAG gjort??"
Wario-Ware-Man:"Men hallå eller, ni kan väl inte bara KICKA UT oss sådär!!"
Mona:"Jo, kan vi VISST det. Nu tar VI över WarioWare Inc., din svikare."
Wario-Ware-Man:"Men hallå, hur skulle JAG kunna veta om ni tänkte komma igen eller inte, va?"
Mona:"Förresten, så snodde vi era portföljer med stålar i, så nu har vi den lönen vi väntat på i flera år!"
Wario-Ware-Man:"Vad? NEEEJ!! Det är VÅRA stålar! Ge tillbaka dem NU!"
Mona:"Försent. Få se hur ni kan klara er själva i fortsättningen!"
Wario-Ware-Man:"Ha-HA, ta din dåligt konstgjorda sarkasm och stoppa upp den i röven på någon, vi
klarar oss själva UTAN ER, och då MENAR vi det!"
Mona:"Ah, då så. Bye-bye losers!!"
VARIO:"Men, hur blir det med min SAFT då? Jag hann inte dricka klart!.."
*SLAM!!*
Warrio:"Du, jag tror nog inte de bryr sig VARIO."
Wario-Ware-Man:"... M.. Mina... Mina egna vänner.. Bara sparkar UT MIG ur mitt eget TV-spelsföretag
WarioWare Inc.!?.. Och STJÄL MINA PENGAR!! .. *Snyft*.. MINA PENGAR! BWUÄÄHÄHÄHÄÄÄÄH!!"
Warrio:"Såja Wario-Ware-Man. De där är inga att lita på numera. Allt de vill ha är lön, och om man inte
betalar sina anställda, då blir man utkickad. Jag är ledsen, men så e det nuförtiden."
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VARIO:"Öh, grabbar. Jag e nog inte så säker på om de har våra pengar faktiskt."
Wario-Ware-Man:".. Vad menar du?"
VARIO:"Medans ni snackade lite så passade jag på att rota lite i portföljerna, och bestämde mig för att
lägga pengarna i en annan portfölj, en mycket större."
Warrio:"Men. Det står ju "Dokument" på den!"
VARIO:"Ja. Jag skrev det, för att lura de "före detta" anställda. Och gissa vad? Det gick!"
Warrio:"Jaså? Det var rätt smart av dig!"
Wario-Ware-Man:"Ro hit den... Wow. Jag kan bara inte TRO mina ögon, då är vi alltså inte ruinerade!"
VARIO:"Och, jag lyckades behålla en kopia av vårat senaste WarioWare spel!"
Wario-Ware-Man:"Inte originalet?.. Äh, går nog lika bra... Men. Det betyder alltså.. Att vi kan fortsätta
göra spel trots allt. Och tjäna ÄNNU MERA KOSING! WAA-HA HA HAA!! Ni håller med mig va."
Warrio:"Japp. De där ska inte kunna stoppa oss i fortsättningen, eller hur VARIO?"
VARIO:"PRECIS. De ska få för att de bara sparkade mig i arslet för ingenting! Och dessutom få tag i min
saft, som jag inte hann dricka klart!"
Warrio:"Tjaa.. Det får vi nog se då, du & din saft."
VARIO:"Antagligen.."
Wario-Ware-Man:"Äh, dags att starta konkurrens tycker jag. Vi ska bannemig hämnas på de, på ett eller
annat sätt. Kom grabbar, vi ska starta ett nytt företag, som INTE heter "WarioWare Inc.", utan något
HELT annat!"
Warrio:"Där sa du nåt Wario-Ware-Man!"
Ööh. Ja, det var så det hela började. Men allt slutar inte här.. Ok, själva episoden är slut, men det
betyder inte att varje episod tar vid där den andra senast slutade, utan storyboarden för varje episod
separerar sig ifrån varandra, så förvänta er inte att episod 2 som kommer nån gång senare tar efter episod 1.
Ha det gott, och ta och läs de andra episoderna från The Wario Show lite medans episod 2 av denna
historia är under "produktion".
SLUT~THE END...
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