The Wario Show: Remade Version (08/08/2009 00:21 | 10/08/2020 14:01)
Episod #2: Den Virtuella Biofilmen
Det är en helt vanlig dag i Smash Bros. världen och våra tjockisar verkar ha tagit en break från fightandet
ett tag. Just nu sitter de inne i sitt hem(som är en av metallpelarna från Snake's hembana i Brawl) och gör
inte speciellt mycket, men det kommer snart att bli ändring på.
"Hmm... Näpp, vad säger ni bröder, ska vi gå och titta på film idag?" sa Warrio.
"Vilken bra idé Warrio! När går den?" frågade VARIO.
"Öh, vet inte. Kanske nånstans mellan 2 och halv 3. Den sägs vara ganska bra!" sa Warrio.
"Tja, vad jag vet så är det första episoden som visas där, inne i biosalong nr.2!" sa Wario-Ware-Man.
"Avsnitt 1?!" sa Warrio och VARIO i ren förvåning.
"Just det, samma episod som den första från The Wario Show!" sa Wario-Ware-Man.
"Vad? Har vi plötsligt blivit kända??" frågade VARIO.
"Och vi är bara inne på den ANDRA episoden än så länge!... Äh, vad tusan sitter vi här och slappar för,
dags för filmtajm Wariobröder!!" sa Warrio.
"Kan du lita på Warrio! Kommer du VARIO?" sa Wario-Ware-Man.
"*RAP!*Öhm... kommer sen Wario-Ware-Man. Ska bara käka färdigt denna skål med STORA, saftiga,
stinkande vitlökar!*FIS!*" sa VARIO.
"Jaha. Ok, gör det då, men då lovar du att INTE sacka efter!" sa Wario-Ware-Man.
"Nädå Wario-Ware-Man!" sa VARIO.
Warrio och Wario-Ware-Man beger sig iväg till bion själva medans VARIO sitter kvar i soffan och käkar
upp ALL vitlöken som blev över, men om han kommer hinna ikapp dom andra vet ingen ännu. Någon
stund senare har Wario-Ware-Man och Warrio snart kommit fram till biografen.
"Du Wario-Ware-Man. VARIO har inte synts till på flera timmar, och vi är redan snart framme vid
huvudentrén!" sa Warrio.
"Vad var det jag sa Warrio, VARIO har aldrig kunnat ta vara på tiden. Som han sitter och käkar hela tiden
så är det rätt meningslöst att alltid vänta på honom varenda gång!" sa Wario-Ware-Man.
"Precis, och isåfall är det hans eget fel om han missar filmen, eller hur?" sa Warrio.
"Öh, jag oroar mig mer över hans enorma vikt än om hans irriterande förseningar!" sa Wario-Ware-Man.
"Ok. Nåja, eftersom han inte verkar komma så får vi nog gå på bio utan honom helt enkelt!" sa Warrio.
Samtidigt borta vid Wariobrödernas nuvarande högkvarter, Shadow Moses Island.
"*RAAP!* Usch, fy vad mätt jag är... Måste ta en liten tupplur innan jag sätter fart!" sa VARIO och börjar
sova. Han lär nog inte vakna igen på ett bra tag, som han har ätit sig tjock och fet. Tillbaka till
Wariobröderna, där de nu står utanför portdörren och väntar på att biografen ska öppna.

"Alright, då var vi äntligen här! Då är det bara för oss att stå här ute..." sa Warrio.
"Och vänta, och vänta ,och vänta... Och vänta...." sa Wario-Ware-Man.
De står utanför byggnaden och väntar. Efter att en timma och en halv har gått har bion fortfarande inte
öppnat, vilket börjar irritera Wario-Ware-Man lite.
"Nä, nu har vi bannemej stått här ute och väntat i snart TVÅ timmar!! När fanken öppnar de egentligen??"
sa Wario-Ware-Man.
"Och jag börjar snart att frysa ihjäl mig!" sa Warrio medans han försöker få upp sin värme.
Wario-Ware-Man:"Ok, då får jag väl ta reda på vad klockan är." sa Wario-Ware-Man och tittar på sin
armbandsklocka. Men han märker snart att hans klocka frusit fast så han får inte veta den nuvarande tiden.
"Hmm.. Tusan också. Min klocka verkar ha frusit fast." sa Wario-Ware-Man.
"Ah, sicken osis där..." sa Warrio.
"Tja, man kan ju bara undra om de ens kommer öppna här överhuvudtaget, för vi börjar då verkligen att
frysa här ute!" sa Wario-Ware-Man.
"Öm, jag tror inte vi behöver vänta så länge till Wario-Ware-Man." sa Warrio.
"Jaså??" sa Wario-Ware-Man.
"Enligt skylten ovanför entrén så öppnade de bion för flera timmar sen." sa Warrio och pekar upp på
skylten som visar öppningstiderna för bion.
"Alright. Och vilken tidpunkt var det?" frågade Wario-Ware-Man.
"Klockan 12 på dan, och enligt klockan på väggen så är klockan nu snart 4." sa Warrio.
"ÅÅÅH, så bion hade alltså öppnat för flera timmar sen,. Och vi har stått här ute och väntat HELT i
onödan..." sa Wario-Ware-Man.
"Hnngh... aagh... Och dörren verkar ha frusit fast också!" sa Warrio medans han försöker öppna dörren.
"Vad, är inte ens dörren frosttålig?? Jaha, då får vi knocka ner den helt enkelt!" sa Wario-Ware-Man.
"Är det verkligen en smart idé tycker du?" frågade Warrio.
"Klart det är. Det är ju ändå enda sättet att dänga ner nån dörr eller nåt på." sa Wario-Ware-Man.
"Alright. Inta position!" sa Warrio.
"Ok Warrio, jag räknar till tre, så dänger vi ner den! Tre. Två. Ett… Börja tackla!!" sa Wario-Ware-Man
och med Warrio's hjälp börjar de att försöka få upp dörren. Samtidigt, uppe i sovrummet sover Wario, som
nu är ägaren till biografen. Han blir dock väckt av allt oväsen utanför.
"Gääsp... Vem i hela pengasäcken är det som väsnas så här dags??" sa Wario och tar sig upp ur sängen för
at gå ner och titta efter.
Men innan han ens hunnit ner, hör han plötsligt hur dörren på bottenvåningen bryts upp.

"Vad i hela?! . Har vi börjat få inbrottstjuvar eller?" frågade Wario sig själv och rusar snabbt ner för att se
vad det är som egentligen försiggår.
"HA. Äntligen fick vi upp dörren!" sa Warrio-Ware-Man.
"Aaargh!!" sa Warrio medans han är på väg att falla ner rakt på Wario-Ware-Man.
"NEEEJ, Warrio, landa inte på MIG!" sa Wario-Ware-Man. Dessvärre landar Warrio på honom.
"Lyft, på, din, feta rumpa Warrio!" sa Wario-Ware-Man.
"Ursäkta Wario-Ware-Man." sa Warrio och lyfter på sig.
"Ämen ser man på Wariobröder. Har ni kommit hit för att glutta lite på film eller?" sa Wario.
"Jajamän." sa Wario-Ware-Man.
"Då har ni kommit till rätt ställe. För denna bio är inte som vilken annan som helst!" sa Wario.
"Jaså!?" sa Warrio.
"Tja, egentligen ägde jag inte denna biograf från början, utan nån annan snubbe som inte kunde klara att
sköta den längre, så han gav mig jobbet och nu är jag ägare till denna otroliga bioteater!!" sa Wario.
"Kan du förklara lite hur fantastisk den egentligen är?" frågade Wario-Ware-Man.
"Hm. Den är MEGA fantastisk! Den har precis ALLT; Popcorn, 3D-glasögon, som gör att man känner att
man verkligen ÄR inne i själva filmen. Visuellt alltså. Även godis, samt det vi tycker allra bäst om;
vitlök!!" sa Wario.
"Så, den har i princip ALLT alltså??" sa Wario-Ware-Man.
"Precis. ALLT!" sa Wario.
"Vad säger du Warrio, ska vi titta på lite kuliga filmer här?" frågade Wario-Ware-Man.
"Tja, med tanke på vad Wario sa, så tycker jag vi gör ett försök!" sa Warrio.
"OK Warrio, ta så mycket snacks du kan och beställ biljetterna, så försöker jag att hitta en lämplig plats!"
sa Wario-Ware-Man.
"Ok Wario-Ware-Man." sa Warrio och går bort till stället där man tar snacks och beställer biljetter.
Medans våra vänner (eller tjockisar) förbereder sitt lilla roliga bioparty så går vi tillbaka till Shadow
Moses Island, där VARIO nu har sovit förmiddag under en väldigt lång tid.
"Zzz.... Uugh... Huh, hur länge har jag sovit egentligen..." sa VARIO och tittar på klockan på väggen.
"Uh oh, jag verkar ha försovit mig rejält! Fasen också, hoppas inte filmen har börjat än!!" sa VARIO och
rusar upp, klär på sig och springer ut snabbt som fanken utan att ens stänga dörren.
"*Uurp, raap, fiis*, OOF. Denna förplånkade, tjocka, mage... hoppas jag kan träna bort den under tiden jag
springer!" sa VARIO. Han verkar ha det lite jobbigt med att springa, men det beror på att han åt sig fet och
mätt. Samtidigt borta vid biografen har Warrio nu fixat godiset och biobiljetterna.

"Må ni ha en trevlig bioupplevelse, som man brukar säga!" sa Wario.
"Ja ja. Whatever." sa Warrio och går in till biosalong nr.2. Samtidigt inne i den salongen sitter Wario-WareMan nu och väntar på Warrio.
"Gääsp. När tusan kommer Warrio med käket?" sa Wario-Ware-Man.
"Wario-Ware-Man, jag har allt med mig nu!" sa Warrio.
"Ah, äntligen! Jag är då megasugen nu alltså." sa Wario-Ware-Man.
"Så det är här vi ska sitta alltså?" frågade Warrio.
"Japp, vid sätena lite längre bakåt." sa Wario-Ware-Man.
"Och med den bästa utsikten även!" sa Warrio.
"Just precis. Och inte en ENDA kotte i vägen!" sa Wario-Ware-Man.
Samtidigt borta vid stället där godis och biljetter säljs så sitter Wario och räknar pengarna han nyss fått in,
men än vet han inte att han kommer få ytterligare en besökare.
"Hö hö, där ser man. Inte trodde jag att det skulle bli något av det här, men det blev det till slut! Och
kosingar, i massor!!" sa Wario och fortsätter räkna sedlarna. Inom några sekunders mellanrum så kommer
VARIO in stånkandes och fisandes.
"Jaså, ännu en bioentusiast! Tjenare på dig VARIO!" sa Wario.
"Tjena själv du. Har filmen börjat än eller??" frågade VARIO.
"Filmen inne på biosalong nr.2? Den börjar snart, så skynda dig om du inte vill missa av den." sa Wario.
"Och låt mig gissa, man betalar för att få en biljett va? Aldrig, ge mig den, nu!" sa VARIO.
"ÖPP, ÖPP, sakta i backarna! Betala, eller gå ut härifrån!" sa Wario.
"Ok, ok, jag skojar bara. Självklart betalar jag." sa VARIO och betalar för biljetten.
"Må du ha en trevlig bioupplevelse!" sa Wario.
"Tack, tack..." sa VARIO och ska just gå för att hitta den biosalong 2, men inser just att han inte vet var det
ligger nånstans.
"Behöver du hjälp?" frågade Wario.
"Öhm... jepp." sa VARIO.
"Du vet inte var salongen ligger, eller hur?" Wario frågade igen.
"Öhh.. Nej!" sa VARIO.
"Här, ta denna karta, den kostar bara tre kroner!" sa Wario.
"Grr..." sa VARIO och betalar tre kronor till för en karta.

"Om den inte stämmer, titta isåfall på målningarna på väggarna, dem kanske visar vägen!" sa Wario.
"Visst, visst... Öm, ursäkta om jag frågar, men... är inte du ägaren till bion? Du borde väl veta vart alla
biosalongerna ligger." sa VARIO.
"Tja... jag är faktiskt rätt så ny här, så... jag har liksom ingen koll på vart allting är! Det var tur jag hittade
högen med kartor över byggnaden iallafall, så jag bestämde mig för att även sälja lite kartor till besökare."
sa Wario.
"Ah, då förstår jag... men tack iallfall Wario." sa VARIO och går iväg för att hitta in till biosalongen.
Tillbaka till de andra bröderna, så sitter de och roar sig lite medans de väntar på att filmen filmen.
"Ah, snart börjar filmen Warrio!" sa Wario-Ware-Man.
"Puh, äntligen har vi snart något att se på, förutom att det nu fortfarande är "myrornas krig" på bioduken!"
sa Warrio.
"Ja, hurra, på dom vita bara!" ropade Wario-Ware-Man.
"Nä hörni era latmaskar, ge inte upp, på dem SVARTA myrorna!!" sa Warrio.
"Vad fasen är det frågan om här inne? Jag trodde vi skulle se på film, eller har den redan..." sa VARIO.
"Hunh? Ämen tjena VARIO, inte trodde vi att du skulle komma!" sa Wario-Ware-Man.
"Ah, jag försov mig lite bara. Förresten, har filmen redan börjat?" frågade VARIO.
"Mja, inte än VARIO. Men vi satt just och roade oss lite med "myrornas krig" under tiden vi väntade!" sa
Wario-Ware-Man.
"Phew, tack gode vitlök för det." sa VARIO.
"Ta och slå dig ner vetja, filmen börjar snart!" sa Wario-Ware-Man.
"Alright." sa VARIO och sätter sig mellan Wario-Ware-Man och Warrio.
"Hörni grabbar, jag vill också titta på film!!" sa Wario som kommer springandes in med skålar av vitlök.
"Wario!?.. Men... Ska inte du vara där ute och sköta biljettförsäljningen??" frågade Warrio.
"Naah, det verkar som att det inte kommer fler biofantaster ikväll, så jag tänkte att jag sätter mig och tittar
lite jag med." sa Wario.
"Det är ok för oss Wario. Vart ska du sitta någonstans?" frågade Wario-Ware-Man.
"Vid dom lite främre sätena... Oaaah!" sa Wario och sätter sig precis framför VARIO.
"Men för i vitlöken, flytta dig litegrann din tjockis! Jag ser ju nästan ingenting!!" VARIO sade till Wario.
"Shh. VARIO, nu ska vi det ha trevligt, mysigt och roligt ikväll, så börja inte klaga nu!" sa Warrio.
"M-men, Wario..." sa VARIO.
"Du hör väl vad Warrio säger? Sätt dig någon annanstans om du vill se filmen lite bättre!" sa Wario.

"Mummel, mummel, grubbel, bla, bla, bla..." VARIO muttrade för sig själv och sätter sig i ett annat säte.
"Ah, äntligen ser man filmen!" sa VARIO och fortsätter titta på filmen. Men det tar inte lång för Wario att
resa på sig och sätta sig framför VARIO igen.
Wario:"Oaah..." sa Wario och börjar fisa lite när han sätter sig ner.
"Men vad i?! Sluta jävlas med mig Wario!!" sa VARIO.
"Äh, struntar väl jag i! ... Ooh, vitlöök... Aaaoouumm!!" sa Wario och börjar langa ner all sin vitlök i gapet.
"LÄGG AV!" sa VARIO.
"Raaap!!" sa Wario efter att ha ätit upp all vitlök i sina skålar.
"Bleech!! .. Nä vet du vad, jag borde göra något åt det här!" sa VARIO medans han tittar på hur Wario bara
kastar i sig vitlöken.
"Hmmph, matvrak! ... Hm. Undrar vad han skulle säga om jag gjorde..." VARIO började fundera. Medans
Wario fortfarande sitter och käkar börjar VARIO resa sig upp från sin plats.
"Aah, denna vitlöken var då inte fy äcklig fis... Men vad? Flytta på dig VARIO, du skymmer min utsikt!!"
sa Wario till VARIO som nu står framför honom.
"*Sniff* Aah, detta var MYCKET bättre!! ... Oof... Ämen hallå Wario, du kan väl ändå inte STÅ på
mig?!!" sa VARIO.
"HA, vad säger du NU!" sa Wario, som nu står på VARIO's huvud.
"VARIO! Kan du komma och sätta dig och vara tyst. Vi försöker höra vad som sägs i filmen!!" sa Warrio.
"Ok ok, jag kommer..." sa VARIO och efter att ha skakat loss Wario så sätter han sig i sitt säte igen.
Filmen har äntligen börjat, och nu käkas det och smaskas på MASSOR av gåtti gott gott och mums mums,
men tyvärr så får VARIO stå ut med att ha en tjockis sittandes precis framför honom.
"Nå VARIO, har du slutat tjura över Wario nu?" frågade Warrio.
"Tja, jag antar det. Det är nog lika bra att jag STÅR upp istället." sa VARIO, som står på sin sittplats för att
kunna se filmen bättre.
"Ett någorlunda klokt val VARIO, men visst är filmen suverän?" sa Warrio.
"Japp, visst är den det! Det tvekar jag inte en sekund på." sa VARIO.
I filmen så har Wariobröderna en fight, och efter att Warrio gnaskat lite på VARIO genom att använda sin
"Wario Chomp" attack kommer Wario-Ware-Man och avbryter det hela. Efter att ha berättat för sina bröder
om den okända tjockisen som dykt upp på arenan så bikar de iväg för att ta reda mer på det.
"Wa ha ha ha haa! Den där biten med att VARIO blir biten av Warrio var ju bara bra eller!" sa Wario-WareMan och skrattar nästan ihjäl sig.
"Precis. Inte för att jag tyckte han smakade så värst gott, men... undrar bara hur VARIO egentligen tog det
hela..." sa Warrio.

"Ingen fara Warrio. Vi had väl trots allt kul under fighten... Öh, Wario, varför har DU en fjärrkontroll i
handen?!" sa VARIO.
"Öh, inget speciellt. Jag har den bara här ifall om något i filmen skulle knasa sig." sa Wario.
"Aha, så filmen kan alltså paja då och då, eller?" frågade VARIO.
"Tjaa, vad jag vet så finns det vanliga biofilmer i denna byggnaden. Vissa biofilmer däremot är på något
sätt försedda med virtuella datachip som möljiggör en hel del visuella och 3D dimensionella effekter som
annars inte går att kontrollera manuellt, typ att på något sätt ta sig in i själva filmen när den pausats och
reparera vissa skador som orsakats på vissa karaktärer eller figurer, och en hel del annat trams som jag inte
vet så mycket om, och jag tror nog att just denna filmen är EN av dom!" sa Wario.
Tillbaka till filmen, så har nu Wariobröderna upptäckt tjockisen som dykte upp på arenan. VARIO tycker
förstås att det det okända fettot är ganska äcklig, speciellt hur hans gap bara vidgar ut sig utan att spricka
medans fettot langar i sig lådor och annan omöjlig dynga. Dessvärre upptäcker de att en av lådorna har en
"Final Smash" boll inom sig, och bestämmer sig för att försöka ta den innan tjockisen äter upp lådan. De
bereder sig för att börja tackla. Det är vid just denna punkt som filmen plötsligt fryser fast.
"Höh?! V-vad hände med filmen? Den går inte ens längre... Wario-Ware-Man, Warrio, vakna." sa VARIO
och väcker de andra bröderna.
"Zzz...Vad? Ops, måste visst ha somnat ifrån båda två." sa Wario-Ware-Man.
"Vad ville du oss?" frågade Warrio.
"Filmen har frusit fast!" sa VARIO
"Vad?!" sa Wario-Ware-Man och Warrio.
"Öh... ok, låt mig berätta en liten sak. Ni kommer INTE att tro mig!" sa VARIO och börjar berätta lite för
de andra över hur filmen de just såg på nu plötsligt har kraschat.
"Så den här filmen, som nu har frusit fast, är alltså en sorts biofilm som går att kontrollera manuellt med
bara en liten, fisig fjärrkontrol? Hm, jag såg att Wario hade en fjärrkontroll i handen, så då är frågan; HUR
får vi tag på den?" sa Wario-Ware-Man.
"Jag ser den under Wario's sittplats. Han verkar ha slumrat ihop och tappat den när han sov." sa Warrio och
plockar upp fjärrkontrollen
"Hmm. Jag anar en känsla inom mig, en känsla som handlar om PENGAR. Är ni med mig?" sa WarioWare-Man
"Japp. Vi tar och går IN i filmen och gör om den till våran EGEN version av Episod 1!!" sa Warrio.
"Här ska det tjänas miljoner minsann!" sa VARIO
"JUST precis kära Wariobröder, exakt det jag tänkte på. Ta på er 3D glasögonen." sa Wario-Ware-Man.
"Klar och redo!" sa Warrio.
"3D glasögon på!" sa VARIO.
"Ok. 3, 2, 1.."

Och med ett tryck på fjärrkontrollen så teleporterar våra bröder sig in i biofilmen medans den fortfarande
är fastfrusen för att göra om den till sin version av Episod 1 av The Wario Show. Efter en liten kort färd
teleporteras Wariobröderna in i filmen.
"Ugh, vart tusan är vi någonstans?!?" sa VARIO.
"Öh, inte vet jag, men vi verkar ha kommit in i filmen nu!" sa Warrio.
"Hurra, vi lyckades! Nu ska här minsann saboteras, eller hur va?" sa Wario-Ware-Man.
"Öh, jag är fortfarande lite snurrig och dåsig i skallen, men jag håller med er, filmen behöver verkligen
fräschas upp lite!" sa VARIO.
"Hmm. Undrar vart Wario är någonstans..." undrade Wario-Ware-Man.
"Öh, han står PRECIS bakom oss!" sa Warrio och pekar bakom de.
"Jaha, vad sjutton står du och blegar på va?, tigger du om stryk? KOM igen bara tjockis!" sa Wario-WareMan och rullar knytnävarna fram och tillbaka.
"Det är ingen idé Wario-Ware-Man, han verkar vare helt stelfrusen..." sa Warrio.
"Hm. Ta mej tusan, du har rätt Warrio! Man kan bara PETA på honom, och INGET annat händer! Han är
helt orörlig." sa Wario-Ware-Man och petar på honom.
"Och precis framför oss står vi!!" sa VARIO.
"De som är i filmen ja...men detta kan ge oss lite idéer va?" sa Warrio.
Wario-Ware-Man:"Japp, men vad..." sa Wario-Ware-Man och börjar fundera med de andra bröderna. De
sitter och funderar, och funderar, och funderar på vad för något dem ska hitta på i den nu tysta, stilla
filmen. Slutligen får Wario-Ware-Man en idé.
"Aha, jag har DET grabbar!!" utbrast Wario-Ware-Man.
"Vad?!" sa Warrio.
"Vi tar över deras roller helt enkelt!" sa Wario-Ware-Man.
"Va? Ska VI ta över brödernas roller??" frågade Warrio.
"Precis. har nån av er fjärren?" frågade Wario-Ware-Man.
"Hmm. Nej." sa VARIO.
"Inte jag heller." sa Warrio.
"Jaså?! Hm. Åh vad dum jag är, jag har ju den i fickan!" sa Wario-Ware-Man och tar upp fjärren ur fickan.
"Phew... Så nu är det bara att flytta på grabbarna här som fortfarande är orörliga!" sa VARIO.
"Och tunga och FETA dessutom!!" sa Warrio.
"Ungefär lika tunga som vi, men vi kommer nog att kunna flytta de..." sa Wario-Ware-Man.

Wariobröderna tar bröderna i filmen och flyttar på de. Det tar ett litet tag att flytta de, men när de väl ar
flyttats sätter Wariobröderna sin plan i verket.
"OK, då var det bara att kasta ut dem ur filmen!" sa Wario-Ware-Man.
"Jag har markerat ställena de stod på, inklusiv namn, så det är bara att ställa oss på cirklarna." sa Warrio.
"Perfekt, excellénte. Ok, då kastar vi ut de nu. Ett... Och två... Och TRE!" sa Wario-Ware-Man, och med de
andra bröderna's hjälp kastar de ut bröderna som var i filmen. Utanför bioduken kommer Wariobröderna
från filmen ut och landar på golvet, fortfarande i de poserna de sist hade.
"Sådär, med dom där bröderna ute ur filmen så kan INGET stoppa oss från att göra våran kväll EXTRA
minnesvärd, eller hur?" sa Wario-Ware-Man.
"Med MASSOR av kosingar!!" sa Warrio.
"Öh... jo, jag har glömt berätta att jag tog med lite käk också." sa VARIO och tar upp en skål med vitlök.
"Vitlöken som blev över sen imorse?? Så du åt inte upp ALLT alltså!" sa Warrio.
"Hmm.. Det är inte så mycket kvar, men det bör väl räcka till tre tjockisar?" sa Wario-Ware-Man.
Wariobröderna sitter nu och och käkar vitlök, i mängder... eller åtminstone vad som blev kvar från
morgonen. Någon minut senare sitter de nu, med magarna fyllda.
"Aaah, vad mätt jag är!" sa Warrio.
"Hördu VARIO, du åt inte så mycket vitlök denna gången!" sa Wario-Ware-Man.
"Nej. Denna gången vill jag vara i toppform liksom!" sa VARIO.
"Tja, bra att du tänker lite på vikten. Vi har en lååång natt framför oss så är det viktigt att man är i form och
så.. Äh, vad säger ni, dags att lyfta på oss och utföra våra livs största roller?" sa Wario-Ware-Man.
"Tycker jag med Wario-Ware-Man, VARIO är redan igång här verkar det som!" sa Warrio och pekar på
VARIO, som just sätter på sig en militärliknande kostym.
"Just det. Det är dags att utföra den stora planen inatt! Faall in line!!" VARIO beordrarde sina bröder.
"OK, nu när ni är här så vill jag bara fråga en sak. Kommer ni ihåg vad det är vi ska göra?" sa VARIO.
Warrio:"Vadå?!" frågade Warrio.
"Är du dum eller? Han menar om vår plan att göra om filmen till vår egen version." sa Wario-Ware-Man.
"Öh... nej då. Jag hängde bara inte riktigt med där..." sa Warrio.
"Ah, ok." sa Wario-Ware-Man.
"Ähum, jag sa... vet ni vad vi ska göra inatt eller??" VARIO frågade igen.
"Yes sir!!" svarade Wario-Ware-Man.
"Bra! Som vi alla vet så är vi här för att göra om filmen till VÅRAN version." Sa VARIO.

"Tja, det vet jag väl redan..." sa Warrio tyst för sig själv.
"Ser ni ringarna där borta? DÄR är det vi ska stå!!" sa VARIO.
Och så börjar dem att sätta sin lilla plan i verket. De intar sina positioner på ringarna där bröderna i filmen
stod på.
"Öm.. .VARIO. Borde du inte ta av dig den där uniformen nu?" frågade Wario-Ware-Man.
"Hinner tyvärr inte Wario-Ware-Man, för filmen börjar snart gå igen." sa VARIO.
"Åh just det, du tryckte ju på fjärren! Men var beredda nu att stå HELT blickstilla, annars kanske filmen
fryser igen på grund av något den inte har förväntat sig." sa Wario-Ware-Man.
"Ok Wario-Ware-Man." sa Warrio.
"Jag RYSER av förväntan och spänning!" sa VARIO.
"OK, nu gäller det. INTA tacklingspositionen!" sa Wario-Ware-Man.
"Alright" sa Warrio.
"Har redan intagit tacklingpositionen!" sa VARIO.
"UTMÄRKT Wariobröder! 3. 2. 1! ..." sa Wario-Ware-Man.
"VÄNTA nu! Om vi är inne i filmen när den väl sätter igång igen, vad händer då med bröderna vi kastade
ut??" Warrio började tänka för sig själv.
Samtidigt ute i biosalongen, där Wariobröderna från filmen fortfarande ligger på golvet.
"... Höh?... Hörni grabbar, vart är VI någonstans?!" sa VARIO kopian.
"Tja, säg det själv, jag vet nämligen inte heller vart vi hamnat!" sa Wario-Ware-Man kopian.
"Ämen HALLÅ eller, ser ni inte vad detta är för ställe? Vi har hamnat på BIO!" sa Warrio kopian.
"Vad i, är det sant??" sa Wario-Ware-Man kopian.
"Äh vad väntar vi på, det är fritt fram att roffa åt sig VAD vi själva vill!" sa VARIO kopian.
"OK Wario-Ware-Man, dags att hitta lite KÄK till oss!" sa Warrio kopian.
"Bra idé Warrio, jag är nämligen oerhört UTSVULTEN!" sa Wario-Ware-Man kopian.
Bröderna från filmen har nu vaknat till liv igen efter att filmen satts igång igen, och nu bereder de sig inför
att titta på lite film. Tillbaka inne i filmen står nu de riktiga Wariobröderna på sina positioner och bereder
sig för sina rörelser.
"3. 2. 1... PÅ HONOM!!" sa Wario-Ware-Man.
Wariobröderna börjar att ge sig på Wario, som nu håller på med det han gjorde innan filmen kraschade; att
langa i sig lådan med Final Smashen. Tyvärr har han redan sett Wariobröderna.
"Aj fanken, han har redan sett oss!" sa Warrio.

"Ah, perfekt! Det ingår nu i planen!" sa Wario-Ware-Man.
"Jaså?! Men, vad ska VI göra då?" frågade VARIO.
"Gå och leta reda på Final Smashen så länge medans jag uppehåller Wario!" sa Wario-Ware-Man.
"Alright!" sa Warrio och VARIO och går iväg för att leta upp Final Smashen.
"Höh, vem i hela friden är du? Och vilka var de där andra tjockisarna??" frågade Wario.
"Jag är Wario-Ware-Man, och dom där var mina feta, lite mindre begåvade bröder." sa Wario-Ware-Man.
"Ok, bara undrade, för dem såg jädrans lik ut mig!" sa Wario.
"Jag vet, ibland går det inte att skilja på dom, även jag kan ha svårt att veta vilken av dem man menar, men
de har olika färger på sina kläder så man vet ju vem som är vem." sa Wario-Ware-Man.
"Öh, ok... Men jag undrar bara, vart skulle dina bröder iväg nånstans?" frågade Wario.
"Öh... Nja, de skulle bara gå på muggen!" sa Wario-Ware-Man.
"Åh, ok!" sa Wario.
Medans Wario-Ware Man snackar lite med Wario så är det upp till Warrio och VARIO att leta upp lådan
som har Final Smashen. Dessvärre för de ser varenda låda precis likadan ut.
"Hmm.. Få se VARIO, vilken låda finns den i?" undrade Warrio.
"PAH! Enkelt, vi KÄKAR upp låderna!" sa VARIO.
"NEEJ för tusan, om du käkar upp lådan med Final Smashen så lär den ju försvinna!!" sa Warrio.
"Ingen fara Warrio, jag känner den när jag väl känner den!" sa VARIO.
Warrio:"AH, ok då. Det spelar nog ingen roll om allting pajar..." sa Warrio
VARIO börjar stoppa i sig lådorna för att se om Final Smashen är i en av de. Han börjar med låda 1, men
den finns inte där i. Han tar sen låda 2, men finner den inte där i heller. I låda 3 däremot verkar VARIO ha
fått jackpot.
"Hm...??" sa VARIO med lådan inne i gapet.
"Öhm, VARIO? Har du satt i halsen eller!?" sa Warrio.
"Ptvuii!!" sa VARIO och spottade ut lådan.
"Jaha, är det den lådan tror du?" frågade Warrio.
"Japp!" sa VARIO.
"Jamen vad väntar du på då, ha sönder lådan!" sa Warrio.
"Ok, bara ett ögonblick!" sa VARIO och går iväg. Han kommer sen tillbaka med en Golden Hammer.
"Vad... VARIO, sa vi inte att vi inte skulle ha sönder låderna!?" sa Warrio förvånat.

"Jo, men det blir nog mycket roligare på detta sättet!" sa VARIO och började slå på lädan med hammaren.
"Jag vågar nog inte se på..." sa Warrio och håller för ögonen. När han väl öppnar ögonen igen så ser han att
lådan är helt sönderslagen i bitar, och inne i den var Final Smashen, som förvånandesvis fortfarande är hel.
"Ämen ser man på. Det verkade funka!!" sa Warrio.
"Jädrar vad skakigt det hela kändes!" sa VARIO, som just återhämtat sig från allt hamrande.
"Pass på VARIO, nu tar vi den innan den flyger iväg!!" sa Warrio.
"EFTER DEN!" sa VARIO.
"Äh, hade den nästan!" sa Warrio.
"Ah typiskt, den smet!" sa VARIO, som några sekunder senare springer rakt på Warrio.
"Aow, varför sprang du rakt på mig!?" sa Warrio.
"Samma här, även jag fick en rejäl tjocksmäll där!" sa VARIO.
Det är fullt ös bakom Wario och Wario-Ware-Man. Tillbaka till de så står de nu och tjatar litegrann om
saker och ting.
"Vad tusan var det som small så??" undrade Wario.
"Ööh, jag har ingen tanke om det jag heller Wario!" sa Wario-Ware-Man.
"Öhm, jag kom visst av mig... vart var vi nu igen?" undrade Wario.
"Hm, jag tror mina bröder vill mig något, gå ingenstans nu är du hygglig!" sa Wario-Ware-Man.
Wario:"Nädå." sa Wario.
Wario-Ware-Man går bort till sina bröder för att se vad de vill honom för nånting.
"Nå, vad är det om?" frågade Wario-Ware-Man sina bröder.
"Öh... vi har fått fram Final Smashen, men den är då ENVIS av sig, och vi får inte tag på den!" sa Warrio.
"Vet ni vad det beror på? Det är för att ni är för feta och långsamma. Bara stå kvar och se efter om den
kommer tillbaka till er igen." sa Wario-Ware-Man.
"Ok, tack för tipset." sa VARIO.
"Ingen orsak!" sa Wario-Ware-Man och började gå tillbaka till Wario igen.
"Så, vad hade dom för bekymmer?" frågade Wario.
"Äh, inget speciellt. Lite broderligt tjat bara." sa Wario-Ware-Man.
"Jaha, ingenting som rör oss. Nåja, vart var vi nu?" sa Wario.
Tillbaka Warrio och VARIO där de nu står blickstilla i hopp om att kunna fånga Final Smashen.

"Ok VARIO, då är det bara för oss att stå här och vänta på Final Smashen..." sa Warrio.
"Alright." sa VARIO.
De står på plats och väntar på Final Smashen, som troligen kommer att dyka upp inom någon minut eller
så. Inom kort dyker den äntligen upp igen.
"Aha! Warrio, där är den!" sa VARIO och pekade framför sig.
"OK, bara stå kvar med mig här. Vi måste göra vårt bästa att INTE röra oss om vi ska kunna fånga den!"
De står kvar och väntar på sin chans att kunna fånga den. Men sättet de gör det på får bara Final Smashen
till att börja undra.
"Kom igen då, spring efter mig nån gång!" sa Final Smashen.
"Hm..." sa Warrio och börjar vissla lite som om han inte märker nåt.
"Zzzz..." är det enda som kommer ut ur VARIO, som låtsas som att han sover.
"Jaha? Och?! Haallåå!! Är det någon hemma i era huven eller?!!" sa Final Smashen än en gång. Warrio ger
ifrån en liten rap medans VARIO nu har somnat på riktigt i stående ställning.
"Jaha? Hallå?? ... Ääh, nu har jag verkligen fått NOG av det här!" sa Final Smashen och börjar plötsligt få
svävande händer, RareWare liknande ögon, en STOR käft och förlorar sitt temperament.
"That's it, nu drar jag HÄRIFRÅN! Byebye, tjockisar!!" sa Final Smashen.
"RRAAAA.... AP!?" sa Warrio.
"zzzz.. Höh??" sa VARIO, som nu har vaknat igen.
"Först jagar ni mig, sen står ni bara helt blickstilla och ignorerar mig!! .. Kom igen nu, BESTÄM er; Är ni
ute efter lite mera råstyrka, eller ska ni bara driva med mig?! Nu åker jag på semester, och hoppas jag
slipper se era feta nyllen på ett bra tag!!" sa Final Smashen och tar på sig en liten resehatt, en portfölj,
troligen med lite bagage i den, och svävar nu sin väg.
De korkade bröderna står nu HELT förvirrade som om Wario själv skulle ha sagt det där, och de tror inte
varken sina ögon eller öron över vad de just har hört.
"My garlic..." sa VARIO och la en liten fis.
"VARIO. Var det där du??" frågade Warrio.
"Japp." sa VARIO.
"Final Smashen..." sa Warrio.
"Ja?" sa VARIO.
"Den.. Den snackade dynga om oss!!" utbrast Warrio.
"Ja, jag hörde det Warrio. Det lät inte så värst trevligt i mina öron heller... Ska vi berätta för Wario-WareMan tycker du?" föreslog VARIO.

"Borde vi göra, men han kommer nog inte bli så värst glad över detta iallafall!" sa Warrio.
De går till Wario-Ware-Man för att berätta för honom hur det gick för dem med Final Smashen.
"Ah, där kommer ju bröderna! Hur gick det?" frågade Wario-Ware-Man.
"Tja, du vet den där Final Smashen som var så svårfångad..." sa Warrio.
"Ja?" sa Wario-Ware-Man.
"Den... den började snacka skit om oss!" sa Warrio.
"Och vi LÄT den komma undan." sa VARIO.
"Ååh, hur dumma får ni egentligen bli?? Vad jag menade var att NI bara skulle stå kvar och vänta på att
den, och när den väl dykt upp igen hade det bara varit fritt fram att ta den!" sa Wario-Ware-Man.
"Ursäkta Wario-Ware-Man..." sa VARIO.
"Öh, grabbar... Det verkar som att filmen börjar ta slut!" sa Warrio.
"Jaså? Ok Wario, då var det dags för mig och mina bröder att ge oss av." sa Wario-Ware-Man.
"Va, redan?? Vi som just började få till en liten intressant diskution!" sa Wario.
"Jag vet, men måste man iväg så måste man. Vi kommer nog säkert ses igen!" sa Wario-Ware-Man.
"Tja, får väl hoppas på det." sa Wario.
"Ok bröder, då beger vi oss ut i den verkliga världen igen!" sa Wario-Ware-Man och använder fjärren till
att teleportera sig ut ur filmen.
"Raap! Snacka om god vitlök här alltså!" sa Warrio kopian medans han käkar ur Wario's vitlöksskål.
"Men för tusan Warrio, ge FANKEN i min vitlök!!" sa Wario.
"Vad snackar du om tjockisar? Vi får väl göra vad vi vill eller??" sa Wario-Ware-Man kopian.
"Alright, då var tillbaka i bion igen..." sa Wario-Ware-Man.
"Hörni, kolla, kopiorna har snott VÅRA sittplatser!" sa Warrio.
"Vad?! Ge er iväg härifrån era förbaskade kopior!" sa Wario-Ware-Man och jagar ut dem ur biosalongen.
"Phew, tack Wario-Ware-Man! Men vänta nu, var det inte ni som sprang ut nyss!??" sa Wario.
"Lååång historia Wario, men vi har nog lärt oss en liten läxa denna gången med." sa Wario-Ware-Man.
"Ah, så ni fick nys om det jag tog upp med VARIO? Då förstår jag vart dom DÄR kom ifrån!" sa Wario.
"Japp, men vi kommer nog INTE göra om det igen!" sa Wario-Ware-Man.
"Äh det gör inget, jag hade ändå tänkt prova på det där jag också, men ni stal fjärren så det blev inget
sådant för mig... Däremot vaknade jag inte förrän någon idiot kom och roffade åt sig MIN vitlökspåse!" sa
Wario.

Warrio:"Tja, det blir nog lite att städa här efter de där kopiorna!" sa Warrio.
"Jag som HAATAR att städa!!" sa VARIO.
Utanför byggnaden står nu kopiorna av Wariobröderna och planerar sin nästa etapp för kvällen.
"Hörni grabbar, vad sägs om att råna banken ikväll?" sa VARIO kopian.
"Bra idé VARIO, undrar vart den banken ligger någonstans?" sa Warrio kopian.
Tillbaka till de riktiga Wariobröderna, där de nu håller på och städar inne i biosalongen.
"Öh, grabbar. Jag kom just att tänka på en sak!" sa VARIO.
"Vadå?" frågade Warrio.
"Ni vet de där Wariobröderna från filmen som vi just jagade ut härifrån?" sa VARIO.
"Hm..." Wario-Ware-Man och Warrio stannade upp och börjar fundera lite.
Wariobröderna:"Åh NEEJ!! Kopiorna är fortfarande därute!!" utbrast Wariobröderna och springer ut för att
ta tillbaka de in i filmen igen.
"Jaha, där försvann de... Jahapp, då får väl jag städa här isåfall... Men det har jag inte tid med nu, för jag
måste gå på WC'n och skita lite en stund." sa Wario och går till toaletten för att lägga en vitlök eller två.
The End...

