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:03/12/2010 15:39)
Episod 2: Företagskonkurrens!
Det är en helt vanlig dag i Diamond City, och det har gått flera veckor ända sedan WarioWare Inc.
lades ner, och nu ser vi att företaget bytt namn till "MonaWare Inc."! Vad jag ser nyttan i det vet jag inte
ett dyft om, men.. Ah, iallafall... Angående om MonaWare Inc., så var 9-Volt lite skeptisk över namnet i
början, men allt blev bättre senare frampå... Eller vad jag först kanske trodde.. Nåväl, här är ännu en
episod av Wario Fatsos Inc., som tyvärr kommer bli ganska kortlivat.. Either way, vi tar först en titt vid
MonaWare Inc., och allt verkar än så länge gå som en glans för Mona och hennes gäng. ÄN så länge iallafall:
Mona:"Laa lala!.. Sisådär, där passar den bra.. Och så Wario-Ware-Man's gamla arbetsplats, vad ska vi
göra med den tro!.. Mm, så. Perfekt!"
9-Volt:"Jaha, och vad gör du med Wario-Ware-Man's gamla plats?"
Mona:"Håller på och möblerar om lite, för jag ska göra om detta till en Live-Music-Stage!"
9-Volt:"Jahapp, ville bara veta!.. Hoppas du får någon publik då! Jag går och kikar runt lite, för jag har
inget & göra."
Mona:"Du har väl dina videospel eller?"
9-Volt:"Naä, jag känner inte för det just idag, så jag fördriver tiden lite!"
Mona:"Ok, ha det så roligt då!"
9-Volt:"Tack!"
*Slam.*
.. 9-Volt:"Jaha. Här har Mona möblerat om minsann! Men, VAD har hänt med MIN plats?!! Jag går och
frågar de andra!"
9-Volt går iväg till de andra snubbarna i MonaWaregänget och frågar vad som hänt med hans arbetsplats,
och får reda på att Mona varit där och pysslat om lite.. Hm. Kommer detta båda gott eller?:
9-Volt:"Så Mona har vart vid min arbetsplats och rörat till det, och dessutom pyntat det med tjejigt
krimskrams?? Nä, nu tänker jag bannemig gå till henne och klaga!"
Samma ögonblick, i Mona's "Live-Music-Stage" rum(Min före detta arbetsplats):
9-Volt:"Mona, kan jag få komma IN och prata med dig om nåt?"
Mona:"Sure!"
9-Volt:"Angående om min arbetsplats."
Mona:"Ja?"
9-Volt:"Är.. Är det du som har gjort om det??"
Mona:"Ja, hurså?"
9-Volt:"Ööm, det ser GANSKA tjejigt ut! Jag e för tusan en kille!! Och varför har du gjort om det?!"
Mona:"Varför? För att.. Det är jag som är vice president över företaget nu, så jag gör vad jag vill!"
9-Volt:"Ja, det vet jag väl. Men, du MÖBLERAR INTE OM i min hörna utan min tillåtelse! Vart mer har du
varit nånstans och rotat förresten?"
Mona:"Äh, behöver väl inte du veta, eller?"
9-Volt:"Jaha.. Ok, jag fattar. Du har vart och läst vid Wario-Ware-Man's gamla Bikemagasiner igen,
eller?"
Mona:"Ja, har jag.. Men, HUR vet du det??"
9-Volt:"För att.. Jag vet det.. Men, nog om det. Återgå till min situation; Mona, om du möblerar i mitt
rum EN gång till, så ska du få se på ett eller annat!"
Mona:"Jaha, vilket innebär?"
9-Volt:".. Jaha, hon kom på mig.. Öh.. Jag vill skiljas!"
Mona:"Jaha? Du säger upp dig??"
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9-Volt:"Ja, jag klarar inte det här längre!! Det är nästintill omöjligt för mig att få dig att förstå att jag
vill ha min arbetsplats som den är! .. Och inte bara det, vi har inte vart några direkt vänner om man säger
så, och jag har varit tveksam över "MonaWare Inc." namnet. Dessutom känns det inte likadant utan WarioWare-Man!"
Mona:"Äh, det där fettot klarar vi oss bra utan va."
9-Volt:"Du, kalla honom för fetto om du vill, jag bryr mig inte längre. Jag säger upp mig, och därmed basta!"
Mona:"Jaså? Det var det jag tänkte, att du helt plötsligt blivit vän med fettot och hans två, feta, korkade,
snuskiga, äckliga bröder?!! Inte konstigt att jag hörde dig muttra en massa, vad det där nu var för nåt.."
9-Volt:"Shut up. I don't care, jag drar härifrån, och vad jag muttrade om, så var det INGET!"
Mona:"Visst, visst. Packa du och dra bara, vi klarar oss bättre utan dig, din skrytare. Och du kan räkna
med att vi i fortsättningen inte kommer visa någon sympati för dig, för från och med nu är du en svikare.
Och om du sticker iväg till Wariobröderna nu, så.."
*SLAM!!*
Mona:"Jaha.. Där stack han.. Nåja, återgå till arbetet!"
Jaha, det verkar som om 9-Volt sagt upp sig på MonaWare Inc., och vandrar nu hemåt med väldigt arg
min.. Undrar vad det är han är så upprörd över.. Nåväl, nu ska vi ta och se hur Wariobröderna har det,
och de verkar ha blivit klara med sitt hus. Om ni undrar så bor bröderna uppe på toppen av ett berg, som
ser ut som en gigantisk pelare, precis mittemot MonaWare Inc.!.. Hur berget kom dit vet jag tyvärr inte.
Men, iallafall, hur tror ni episod 2 kommer sluta? Bra eller dåligt? Det får vi se:
Warrio:"Du Wario-Ware-Man!"
Wario-Ware-Man:"Ja Warrio?"
Warrio:"Jo, har du hört att WarioWare Inc. bytt namn till MonaWare Inc.?"
Wario-Ware-Man:"Nä, har jag inte. Vart har du tagit reda på det?"
Warrio:"Öh, det var så här att.. När vi blev klara med huset, så bestämde jag och VARIO oss för att gå
iväg och ta ett span borta vid ditt gamla företag, och som det verkar så har det gamla WarioWaregänget
bytt namn på det!"
VARIO:"Ja, och man ser inte ens pilarna längre. Väldigt synd må jag säga, för de var ju en bra vägledare!"
Wario-Ware-Man:"Tack så mycket. Det var jag själv som satte upp dem, eftersom mina före detta anställda
inte visste vart min byggnad låg när de först kom fram.. Så, nu heter det alltså MonaWare Inc.??"
Warrio:"Just det!"
Wario-Ware-Man:"*Fnys!*.. Svikare! Jag borde ha fattat det för flera veckor sen! Ni hade rätt, de där
e inga att lita på numera. Allt de begär är pengar!"
Warrio:"Tja, vi hade tänkt starta konkurrens mot de.."
VARIO:"Men först måste vi komma på ett grymt bra företagsnamn!.. VAD kan det heta?"
Wario-Ware-Man:"Låt mig tänka lite först, låt mig tänka... Aha! Vad sägs om.. "Wario Fatsos Inc."?"
Warrio:"Ja, genialt Wario-Ware-Man! Att inte jag kom på det själv."
VARIO:"Då undrar jag bara.. Om vi fick med oss Dr. Crygors Gravitator."
Warrio:"Öhm. Njaae, det fick vi nog inte VARIO!"
VARIO:"Ska jag gå och hämta den?"
Wario-Ware-Man:"Ja tack VARIO, gör det hemskt gärna! Men var på din vakt, se till så att INGEN ser
dig! Jag vakar över berget, så jag ser om något händer."
VARIO:"Ok, uppfattat."
Wario-Ware-Man:"Hehe. Nu ni dårar ska ni få se vem som är störst i TV-spelsbranschen!"
Warrio:"Jag åker och handlar käk Wario-Ware-Man!"
Wario-Ware-Man:"Tack Warrio. Gör det, så håller jag span här!"
Warrio:"Ok."
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Ja, det verkar som om bröderna nu är redo för att starta TV-spelstillverkandet på nytt igen, men innan de
kan börja så fick VARIO i uppdrag att hämta hem Crygors Gravitator. Lite senare ser vi att VARIO
kommit fram till berget mittemot deras, och ser sig omkring, för att försäkra sig om att ingen ser honom,
och när kusten väl var klar smet han vidare, in till Wario-Ware-Man's gamla privata källare, och börjar
rota och slänga. Kommer han hitta den tror ni?:
VARIO:"Amen den borde vara här någonstans. Jag minns att vi hade den framme när vi skulle tillverka spel!..
Äh, får ta och rota djupare."
VARIO rotar och rotar, men ingenstans verkar den finnas. Om han kommer hitta den i god tid, eller om den
har skrotats vet vi ej än. Under tiden går vi till Warrio, som är ute & handlar, och han verkar ha lite
trassel med om vilken affär han ska gå in i:
Warrio:"Hmm.. Vilken affär ska jag gå in på? Garlic Paradise, eller Konsum?.. Äh, jag tar Garlic Paradise först!"
Och medans Warrio kikar in lite på Garlic Paradise så går vi hem till Wario-Ware-Man, som håller span mot
bergpelaren mittemot deras:
Wario-Ware-Man:"Hrm.. Undrar varför det tar sån tid.. Äh, jag spanar lite till så får vi väl se då."
Borta vid Wario-Ware-Man's gamla privata källare:
VARIO:"*Phew*.. Vafan, e jag BLIND eller?! Jag var säker på att den stod här!"
Borta hos Warrio igen:
Warrio:"OOO, här fanns det gott med vitlök minsann.. Vilka av dem ska jag provsmaka?"
Warrio provar vitlöken de har & erbjuda, smakar det gott tror ni?:
Warrio:"*Munch! Munch!*... Hmm.. Öh?! Blläääurk!! Det smakar ju härsken broccoli!! .. Blää.. Nä alltså, nu
har jag fått nog! Ok, då bär det av till Konsum nu då."
Jahapp, verkar som om vitlöken smakade pyton inne på Garlic Paradise, så Warrio går in på Konsum och
handlar lite mat.. Undrar vad han köper hem för nåt..:
Warrio:"*Suck*.. Herrevitlök, kära gamla Konsum, vad vi saknar dig i den riktiga världen dessa dar, SCREW
you Coop Konsum!!.. Äh, nog om det där, få se vad jag behöver köpa hem.. Vitlök vet jag.. Mjölk. Dasspapper.
Smör. Bröd. Bacon. Saft, till VARIO. Dasstidningar. Dassfika.. Ifall om man inte ätit något innan man går
och pissar, skiter, eller nåt... Diskmedel. Disktrasor... INTE cigaretter, för det har jag hört kan man dö
av om man röker för mycket, eller om man ens överhuvudtaget röker EN YNKA liten ciggarett.. Kära läsare,
VAD NI ÄN GÖR, BÖRJA INTE RÖKA, OCH SMOKA INTE ÖVERHUVUDTAGET!.. Varför? Amen hallå, jag
röker inte, Wario-Ware-Man röker inte, VARIO rökte cigarett en gång, men han tålde inte tobaken som
den innehöll, så han slutade röka, redan efter första försöket... Ah, det räcker nu Warrio, läsarna har nog
förstått.. Eller kanske inte... Whatever, jag borde nog...*Host, host!!*.. ÖÖRK.. Vem fan har börjat röka
så här dags?!! ... Jaså, några Woodstocks har tydligen börjat langa... Host!!.. Gaah, jag borde säga till dem
att sluta, för jag tål det bara inte!! .. Hörni, hallå!!"
Woodstockboss:"Huh? Vad fan vill fettot oss!"
Warrio:"Vet ni inte om att man inte får röka inne i affärer?!!"
Woodstockpolare:"Nä, sa dom inget om! Har du något problem med det eller?"
Warrio:"Förresten, vad jag vill komma till är; Att röka cigarett DÖDAR!! Ni kan DÖ av det!"
Woodstockpolare2:"Nää för fan, inte är vi väl handikappade eller, höhö?"
Woodstockpolare:"Ta du ditt trams och kör upp den i ----, för vi e inte intresserade!"
Woodstockboss:"Ja, så stick, annars gör vi FLÄSKKOTLETT av dig!!"
Warrio:"Gulp.. Bäst jag tar det jag behöver ha i affären och skyndar mig raka vägen hem, för detta kommer
inte sluta bra!!"
Woodstockboss:"Åh nä, KOM tillbaka din lille fegis! Ta honom!"
Warrio:"Jag ska aldrig mer banka i vett på såna där typer, för dom verkar ändå inte riktigt friska i huvudet!"
Warrio, som bara skulle gå och handla, är nu plötsligt ett offer för några elaka Woodstocks. Detta kommer
sluta riktigt dåligt för Warrio har jag en känsla av.. Samtidigt ser vi VARIO i källaren, och han verkade
bli trött av allt letande och tog sig en tupplur, han kunde väl ha letat lite nogare eller? Iallafall, så går vi
tillbaka till Wario-Ware-Man, och kikar lite:
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Wario-Ware-Man:"Gäääsp!!.. Nä nu tar han liite för lång tid på sig. Hoppas inget har hänt honom."
Han sitter och väntar i några minuter till, men ändå kommer inte VARIO tillbaka. Wario-Ware-Man
bestämmer sig för att gå bort och se efter:
Wario-Ware-Man:"Han kan väl inte bara ha struntat i att leta efter Gravitatorn. något stämmer inte!"
Medans Wario-Ware-Man går bort mot bergpelaren så går vi tillbaks till Konsum, och Warrio verkar fortfarande inte kommit iväg än:
Warrio:"Hördu kassörskan!! Har du ledigt eller?"
Kassör Dumb-Crow:"Nä, hur så?"
Warrio:"Jo, det är så att, jag har tagit med mig lite varor, och jag skulle väldigt gärna vilja betala för dem!"
Kassör Dumb-Crow:"Jahapp... Puh.. EEW, röker du eller?"
Warrio:"Nä, varför frågar du?"
Kassör Dumb-Crow:"Du.. Du luktar RÖK!"
Warrio:"Jag VET.. Men jag röker faktiskt inte.. Det är så att.. Bara titta på mitt face!"
Kassör Dumb-Crow:"Vad i??.. Hur tusan gick det där till?"
Warrio:"Tja, säg det du. Jag blev nämligen jagad av några riktigt otrevliga typer inne i affären, och när de
hann ifatt mig stoppade de vitlök i näsborrarna och en pilsnerburk i arslet på mig!!"
Kassör Dumb-Crow:"Usch, låter inte speciellt trevligt. Och ändå påstår du att du inte röker?"
Warrio:"Du vet du vad, jag kan säga dig, att det är faktiskt de som röker! .. Ohoh, ok, bara ta alla varorna,
kontrollera de, så jag kan betala och gå härifrån!"
Kassör Dumb-Crow:"Jaha, varför??"
Warrio:"Inget tjafs, bara gör som jag säger!"
Kassör Dumb-Crow:"Varför då?"
Warrio:"Vill du veta varför?? Fattar du inte, jag är förföljd. De förföljer mig!!"
Kassör Dumb-Crow:"Av vilka då?!"
Warrio:"Ähum, de kommer där, precis till vänster av där du står, och de är ute efter att spöa mig!!"
Kassör Dumb-Crow:"De där?"
Warrio:"Inga fler frågor, GÖR SOM JAG SÄGER, ANNARS LIGGER JAG VÄLDIGT ILLA TILL!!!"
Kassör Dumb-Crow:"Okok, lugna dig!"
15 sekunder senare:
Warrio:"Ska det ta sån tid eller? Jag har bråttom!!"
Kassör Dumb-Crow:"Lugn. Det tar den tid det tar!"
Warrio:"Ja, men skynda dig lite va??"
8 sekunder senare:
Warrio:"Oh shit! Hördu, skynda DIG!!!"
Woodstockboss:"Där är han. Ta fettot!!"
Warrio:"Åh nej, försent!! AARGH!!! Detta är slutet!!"
Medans Warrio är på väg att bli plågad och sönderbultad av ett gäng Woodstocks så går vi till VARIO, och
han verkar sova väldigt tungt:
Wario-Ware-Man:"Hallå? VARIO?.. Jaså där är han! Så han bara gav upp, och tog sig en tupplur istället?
Jaha, får ta och väcka honom då... VARIO!!"
VARIO:"Zzz.. Höh??! Vem är det som väcker mig?!!.. Åh, tjena Wario-Ware-Man!"
Wario-Ware-Man:"Tjena själv du. Öh, kan du ta och resa på dig, och hjälpa mig leta efter Gravitatorn
eller?"
VARIO:"Ok ok. Jag blev bara lite trött liksom.."
Wario-Ware-Man:"Hördu, akta dig för!.."
*BOOONG!!*
VARIO:"AAoow!? Vad var det.... Ämen tjena, där har vi ju Gravitatorn!!"
Wario-Ware-Man:"Åh, herrevitlök. Såg du den inte redan när du kom in hit eller?!"
VARIO:"Va? Har den stått där hela tiden??"
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Wario-Ware-Man:"Ja, precis på det ställe den stod på när vi skulle tillverka spel.. Ok. VARIO, ta och hjälp
mig lite med att bära denna mackapären hem, för den är VÄLDIGT TUNG!"
VARIO:"Ok, är på väg!"
Ok, verkar som om Wario-Ware-Man och VARIO hittat Gravitatorn nu, och bär den hemåt. För Warrio
däremot, så blev det ingen direkt lugn och fridfull shoppingtur denna dag, men han lyckades få varorna
betalda, och ska nu åka hemåt:
Warrio:"Fyy faan alltså! .. Jag skulle bara gå och handla lite mat, och så kommer ett gäng Woodstocks och
spöar SKITEN UR mig. Det är sista gången på väldigt länge jag handlar hos Konsum på vardagarna, man åker
ändå bara på stryk!! Nåja, dags för mig att fara hemåt till mina bröder!"
Senare hos Wariobröderna:
Wario-Ware-Man:"*Phew..* *Flås..*.. Äntligen fick vi med oss den."
VARIO:"Snacka om att den var MEGAFET alltså. Hur mycket vitlök går den på egentligen??"
Wario-Ware-Man:"Du, en tvättmaskin går faktiskt inte på vitlök!.. Förresten, vart har Warrio tagit vägen?"
VARIO:"Hm.. Öh, där kommer han.. HELT SÖNDERBULTAD!!"
Wario-Ware-Man:"Jaså?? Måtte du bara skämta nu hoppas jag.."
VARIO:"Nä. Skämtar inte! Titta själv."
Wario-Ware-Man:"Ämen tjenare Warrio, vad har DU råkat ut för?!"
Warrio:"Öm.. Jag hamnade i trubbel under min shoppingtur på Konsum. Ett gäng Woodstocks kom och spöade
mig när jag sa åt dem att INTE RÖKA inne i affären! Och detta är resultatet."
Wario-Ware-Man:"Tja. Hoppas du nu lärt dig en läxa."
Warrio:"Ja. Man ska INTE gå fram till ett gäng Woodstocks och be de sluta röka, det slutar bara med bråk!"
Wario-Ware-Man:"Just precis. Hoppas ni ger FAN I det i fortsättningen, annars kan man bli så spöad så
man får en massa skador, frakturer, och en massa annat obehagligt! Warrio, gå in och sätt dig i soffan en
stund, för du behöver vila lite efter att ha åkt på så mycket stryk."
Warrio:"Ok Wario-Ware-Man."
Då verkar allt färdigtpreparerat för Wariobröderna, för nu när de tagit hem Gravitatorn så kan INGET
stoppa dem från att starta konkurrens, eller hur?:
VARIO:"Warrio verkar må bättre nu Wario-Ware-Man."
Wario-Ware-Man:"Åh, så bra. Då kanske vi kan börja nu, med att tillverka spel!"
Warrio:"Precis. NU är jag fit-for-fight alltså! Dags att massproducera grabbar."
Wario-Ware-Man:"Excellent! Ok, vi använder det spelet vi redan har släppt, modifierar det lite här och
var, inklusive microspelen, arrangar det hela och VOILA så har vi ett nytt, fräscht Wario-Ware spel på
lagerhyllorna.. Fast.. Vi får nog ge den en annan titel nu."
VARIO:"Jaha? Vad för slags titel då?"
Wario-Ware-Man:"Wario-Fatsos Inc tror jag... Näpp, vad säger ni bröder? Dags att massproducera?"
Warrio:"YES! Här kommer VI TV-spelsindustrin!!"
Wario-Ware-Man:"Vad väntar vi på, TIILL VERKEEET!!"
Nu kommer deras stora(någorlunda) hämndåtgärd att sättas i verket, och dem börjar jobba på för fullt, utan
paus. Det går lite segt i starten, men några timmar senare är det full rulle inne på Wario Fatsos Inc. Borta
vid MonaWare Inc. däremot är det lite stelt, för de har inte hört om det där med konkurrensen än.. ÄN
SÅ LÄNGE iallafall. Hur det går för 9-Volt så går han och muttrar på vägen hem.. Kommer han hem överhuvudtaget?:
9-Volt:"MonaWare Inc va?? Pft.. Fånigt namn tycker jag. Mona tycker hon är bossig, men jag tycker
tvärtom, hon e faktiskt rätt girig själv.. Tja, det har nog ni läsare inte sett än kanske.. Ja, jag vet, ni
ser inget, inget ÖVERHUVUDTAGET! Get over it, Wario har väl redan berättat det för er?? Eeh, ok, never
mind, jag e ändå snart hemma, har bara vänstersvängen kvar. Ni kan väl följa med och se hur jag har det
va, vad sägs?"
Vi följer 9-Volt hem, och ser hur han har det hemma hos sig. Hm. Ska bli lite spännande faktiskt. Undrar
om han har cash..:
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9-Volt:"Jahapp, då var vi här. Vad tycks? ALLT här hemma hos 9-Volt har Nintendo tema. Kort sagt, jag
är ett Nintendo freak av mig. Min underbara samling av TV-Spelskonsoler, allihopa tillverkade av Nintendo
förstås, och blablabla, blabla, blabla, blablablabla!.."
Jahapp. Det var alltså allt han hade att visa, men INGEN cash!? .. Nåja, gääsp, jag börjar tröttna lite på
hans Nintendotjafs, så jag tycker vi går vidare till Wariobröderna, och där flyter allting på, med lycka!
Snubbarna borta på MonaWare Inc. har fått reda på Wariobrödernas konkurrens, via "Diamond News"
nyhetskanalen på TV, och bestämmer sig för att ge Wariobröderna deras första, och sista TV-Spel för
resten av livet, så de påbörjar ett spelprojekt, som sägs kommer ta ganska lång tid att göra klart, eftersom
Mona är en liten perfektionist av sig. Wario Fatsos Inc. har kommit en ganska lång bit med sitt projekt.
Efter några veckor står det ungefär lika mellan Wario Fatsos Inc. och MonaWare Inc.! .. Vilken av dem
kommer vinna tror ni?:
Warrio:"Oh shit, jag har BAD news grabbar!"
Wario-Ware-Man:"Åh fan, vad då??"
Warrio:"MonaWare Inc. verkar ligga jämt med oss!! Jag tog reda på det med hjälp av vårat"Anti-Spy-Kit"!"
Wario-Ware-Man:"Ååh nej, det var det vi fruktade från början, att de också skulle starta konkurrens! Vi
måste agera snabbt grabbar! Ingen tid att säcka, dags att förbränna lite fläsk!!"
VARIO:"Nu jävlar ska ni få se!"
Wariobröderna fortsätter arbeta, och jobbar så snabbt de kan och hinner. Efter några dagar eller så tar
Wario Fatsos Inc. ledningen återigen, och har redan hunnit klart "Wario-Fatsos Inc.". Sen bär det av att
tillverka kopior av originalet, med Crygors Gravitator. Men sorgligt nog krånglar den när de ska sätta igång
den.. Tja, lyckligtvis har de nu gott om tid på sig att få den att gå igång, för MonaWare Inc. har en liten
bit på sitt spelprojekt att slutföra, typ fel, errors, och sånt som måste fixas. Efter någon timme eller så
går Gravitatorn igång, och massor av spel flyger till höger & vänster. Nu är det bara att köra ut till stan
och impressa gamingbutikerna.:
Wario-Ware-Man:"Ok grabbar, har vi alla spelen nu?"
Warrio:"Japp.. VARIO, skynda dig på. Vi har ont om tid!"
VARIO:"Jag kommer, jag kommer!"
Wario-Ware-Man:"Ok, bara att hoppa in i kärran och gasa på som i helvete!"
Warrio:"Är VARIO i bilen?"
VARIO:"Japp. Jag e i bilen! Bara att åka!"
*BRUUMM* *BBRRUUUMM!!* ... *VRROOOOOMM!!*
Wario-Ware-Man:"Nu kommer vi!!"
Wariobröderna åker nu iväg med triumf, och ska impa på butikerna. MonaWare verkar inte hinna med att
göra kopior på sitt spel, och slackar efter. Efter att ha impat butiker runt om i stan, så bär det av hemåt
för Wariobröderna, och som vanligt har de en binge med portföljer i baksätet, och ni kan nog bara gissa hur
det gått för dem:
Wario-Ware-Man:"Där ser man, ännu ett spel verkar ha blivit succe´. Undrar hur det gått för dem andra!"
Just det. Verkar som om MonaWare nu har gjort allt färdigt, och åker nu ut till stan och ska impa på
gamingbutikerna. Det går bra till en början, men hur det går sen får vi reda på lite senare i slutet. Wariobröderna är nu
hemma och tittar lite på nyheterna, och firar deras successiva framgång:
Wario-Ware-Man:"Ok grabbar. Skål!"
Warrio & VARIO:"SKÅL!"
*Klirr!*
VARIO:"Hörni, nu börjar nyheterna!"
Wario-Ware-Man:"Ha ha, nu ska det bli spännande att se vem som kommer vinna!"
TV'n:*Då var det dags för dassnytt; Borta vid stan ser vi en tjockis som går in på herrtoaletterna, och han
ska nog troligen göra nummer 2, nämligen gå och skita..*
Warrio:"Lägg av! Visa nåt annat istället!"
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TV'n:**Och då var det nog om dassnytt, nu här kommer ett reportage från våran reporter; Woodsley!*
Woodsley:"Ja, dööh. Som vi ser här så flockas det människor, Woodstocks, och Dumb-Crow's här utanför,
som provar de nya suveräna videospelen. Det pågår nämligen en liten judge också, mellan två distinktiva spel;
"MonaWare Inc.", och "Wario Fatsos Inc."! Än så länge vet vi inte vilket spel som nu är populärast, men det
ska vi allt ta reda på!"*
Wario-Ware-Man:"My garlic.. Hoppas vårat spel vinner, och inte tvärtom."
TV'n:*Woodsley:"Ok, vad vi fått höra från judgen, så ligger det inte lika mellan "MonaWare" och "WarioFatsos".. MonaWare Inc kommer på andra plats, dels för dess upplägg, replay value, och annan skit. Wario
Fatsos Inc. däremot verkar ta hem segern, på grund av dess unika spelupplägg, microspelen som bara är 5
sekunder korta, vilket gör spelet utmanande, och dess unika humor, vilket gör det hela roligt. Wario Fatsos
Inc. är fast klart det populäraste spelet, Wariobröderna har återigen gjort ett väldigt bra jobb med sitt
videospel. Wario Fatsos Inc kommer på första plats, kort sagt!"*
Warrio:"Men vad.. Grabbar, vi kom på första plats!!"
Wario-Ware-Man:"Otroligt! Verkar som MonaWare får åka hem tomhänta idag."
VARIO:"Detta måste FIRAS!! Ta fram lite mer saft, vitlök, och allt annat, så ska vi ha partaj!"
Wario-Ware-Man & Warrio:"YAAY!! Vi är bara BÄST!"
... Öhm.. Japp, och episoden verkar sluta här.. Ja, det blev lite kortare än den första episoden tyvärr, för
att, som jag sa, så kommer inte Wario Fatsos Inc. att hålla på för evigt.. Men det är långt kvar innan vi
tar farväl av denna serie, så oroa er inte med en gång. Nåja, missa inte episod 3 av Wario Fatsos Inc., för
då blir det inte TV-spelsproducering, utan lite mera äventyrligt! Ha det gott läsare. ~ Wario-Ware-Man..
SLUT~THE END...
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