Wario World Pictures Inc. Presenterar; En Svensk Animeserie; i högsta topphumor;
STARRING:Wario
SIDE STARS;Wario-Ware-Man, Warrio, Smällfete VARIO, i:
THE WARIO SHOW!!
(Datum detta påbörjades/skrevs klart: 22/07/2009 13:15-02/08/2009 17:46)
Episod 1: Matvraket!!
Det är ännu en fight på gång i Smash Bros. världen och nu slåss det och bankas för
glatta livet! Och det är jag, Wario, som berättar här, och ingen annan.. Hmm... Verkar som
om denna fight inte varar speciellt länge, och det får vi ta reda på, eller hur?:
Wario-Ware-Man:"Hörni grabbar, sluta fightas, jag har drastiska nyheter!!"
Warrio:"Va, vadå?!"
Wario-Ware-Man:"En tjockis har dykt upp på arenan, rakt ur tomma intet! och inte nog med
det, han är ett svin också!!"
VARIO:"Va' i helv...!? VAD snackar DU om?”
Wario-Ware-Man:"Kom med så får ni se själva, ta fram era Wario Bikes!"
Warrio & VARIO:"OK, vi kommer på stört!!"
BRRUM, BRRUM!! Så bikar våra vänner(eller tjockisar) iväg för att se VEM den där tjockisen
egentligen är:
Dold Tjockis:"OOOOAAAAUUUMMM!!"
VARIO:"Eww!! Vem fan är den där tjockisen egentligen!??"
Warrio:"Vänta nu, jag känner igen den där typen!"
Wario-Ware-Man:"Japp, en stor, fet, vidrig tjockis vilket jag kallar för;"MATVRAKET"!"
VARIO:""Matvraket"!?"
Warrio:"Hörni, kolla, han tänker sluka den där lådan hel!!"
Wario-Ware-Man:"Vilket också har en "Final Smash" i den!!!"
VARIO:"STOPPA MATVRAKET!!!"
Wario-Ware-Man:"OK Wariobröder, inta position, "tackling"!!"
SLOW-MO:Dold Tjockis:"AAAAAA..."
Wario-Ware-Man:"SLLLÄÄPP..."
Warrio:" Den, Där.."
VARIO:"Lådan, MATVRAKET!!"
Normal Hastighet:Matvraket:"Huh?"
VARIO:"Aj tusan! Han har en "Vitlök" i handen!!"
Wario-Ware-Man:"RETREAT, grabbar, RETREAT!!"
Matvraket:(käkar vitlök)(Eko)"Hi, hihiyayayahooo!!!!!"
Warrio:"ah jävlar också!!"
Matvraket som Wario-Man:"Ha, hahaha, ni trodde allt att ni kan stoppa mig, Wario från att
käka upp den där lådan, va?? HEELT FEEEL! Bered er på att smaka på mina superattacker, tjockisar!!"
VARIO:"ÅÅH NEEJ!!"
Wario-Man:"HNnnnnnn!!!"
Wariobröderna:"OH SH..."
Från Jordklotet:"BROBADOOOOOOM!!!!"
Wariobröderna:"Yyaaaaaaaarrrrgh!!!!!!"
Nere vid jordytan:Wario-Man:"Ha det så roligt nere i Kina!!"
Samtidigt nere i Kina:"BADOOM!!"
Warrio:"AAOWW, mitt huvud!!"
VARIO:"AJ, MIN RÖV!!"
Wario-Ware-Man:"Tja, vi klarade ju oss iallafall!"
Warrio:"hörni, märker ni inte en sak?"
Wario-Ware-Man & VARIO:"??"
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VARIO:"Hela.. Hela Kinas alla invånare ser ut som Wario!!?!"
Warrio:"HUH? Vad pågår där borta?"
Wario-kines:" 嘿胖子。遠離我的地方。你沒看見我正在學習蟑螂？"
Översättning:(Hördu tjockis. Bort från min plats. Ser du inte att jag studerar kackerlackor?)
En annan Wario-kines:" 廢話。這是我誰在這裡學習蟑螂。你只是試圖複製我！！"
Översättning:(Nonsens. Det är JAG som studerar kackerlackor här. Du försöker bara kopiera mig!!)
Wario-kines:" 閉嘴。現在我給燙了你充足！嚐嚐這個吧，胖子！！！"
Översättning:(Håll käften. Nu ska jag bannemig ge dig REJÄLT med stryk! Smaka på denna höger, fatso!!!)
VARIO:"Oh fasen, dom verkar starta bråk!!"
Warrio:"Och det verkar bli ÄNNU VÄRRE!!"
Wario-Ware-Man:"Vad säger ni, dags att dra härifrån?"
VARIO:"Japp!"
Wario-Ware-Man:"OK, här, ta varsin hinkspade!!"
Warrio:"Men vafan!"
Wario-Ware-Man:"BÖRJA INTE klaga nu, det är det enda jag har!!"
Och så började tjockisarna att gräva, gräva, gräva och gräva i timtal vilket JAG INTE har tid
att ta UPP, så vi spolar framåt till en senare tidpunkt!:
Senare vid Shadow Moses Island, där Wario nu sitter och langar i sig käk, vitlök, låder, och annan dynga:
Wario:"Huh? Vad fasen är det där för mullvadshög!!??"
Wario-Ware-Man:"OOF! Fy fan vad trångt det är. Hörni, skynda på lite där nere era tjockisar!!"
Wario:"Jaså, ni är här igen! Fanns det något vettigt att se nere i Kina?!"
Wario-Ware-Man:"Inte ett PISS!! ... Förresten, varför går du inte och käkar upp hela världen när
du ändå står upp, för detta kommer att ta ett litet tag att FÅ UPP DE DÄR tjocka bröderna!!"
Wario:"HM. Bra ide´!!"
Wario-Ware-Man:"Asså det var inte så jag menade!! Hördu!!! .. Fan också, nu försvann HAN!"
Senare i en annan landsdel:
King-Woodstock:"Dööh, vart fan har mina Woodstocks tagit vägen nånstans? GRR, att dom aldrig
kommer när man väl säger till de!!"
Samtidigt borta vid en buske: Woodstock:"Dööh.."
Elak, mesig röst(jag, alltså):"MUHAHA!!" (swoopp!)Woodstock:"DÖÖH?!"
Wario:"HE,HEHEE, nu ska jag koka gryta av dom här trästockarna, med massor av VITLÖK förstås!!"
Wario förbereder trästockarna och vitlöken och plockar fram en gigantisk gryta ur fickan:
Wario:"OK, har jag allt nu? . Trästockar, vitlök, och krydder. Detta kommer att bli toppen alltså!!"
Och så börjar tillagningen av woodstocks, smaksatta med vitlökar och en hel del krydder:
Wario:"Hej, och välkomna till Wario's Supervidriga Matlagningsprogram, som ni ser här så har jag;
En gryta, trästockar,vitlök och kryddor!!"
Woodstock:"DÖÖÖH!"
Wario:"Vad?! Ner med dig igen, din dumma trästock!"
Senare borta vid Shadow Moses Island:Wario-Ware-Man:"*Phew!* Äntligen alltså.. Kom nu grabbar,
dags att ta fast matvraket Wario!!"
Warrio:"ÖH, Wario-Ware-Man, jag får inte upp VARIO, han verkar ha fastnat!!"
Wario-Ware-Man:"Jaså?! Äh, låt honom ta hand om sig själv, VI har inte nog med tid för sånt trams!!"
Warrio:"OK, jag kommer!"
Samtidigt borta vid en "annan landsdel" ser vi en stor, smällfet tjockis vid namn Wario, som verkar ha
glufsat och smockat i sig HELA Trästocksgrytan!!:
Wario:"BUUURRP!!!! AH, det där var fanimig det bästa grytan jag nånsin gjort, alltså. Ingen fet
chans att de där Wariobröderna skulle kunna sätta stopp för MIG så lätt! AHAHAHA!!"
Tillbaka vid Moses Island: VARIO:"??.. Hallå? . HAALLÅÅ!!... Är ni kvar??... FAN också, dom bara
GICK utan mig!!" VARIO:*BOOM!!*
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VARIO:"Äh, typiskt också, nu har jag blivit MEGA smällfet av all jord i magen!!"
Och så började "Den Smällfete" VARIO att lunka fram och tillbaka, fram och tillbaka med TUUNGA,
feta steg! ... Samtidigt, någon helt annanstans, där våra bröder (eller tjockisar) nu vandrar ändlöst,
helt och hållet lost i huvet,(vilse, IDIOT!) och dom verka ha mycket problem på vägen!:
Warrio:"Aaargh, alltså, vi har gått i TIMTAL och fortfarande har vi inte fått syn på MATVRAKET!!
Dessutom börjar jag bli hungrig!"
Wario-Ware-Man:"Amen, för helsike Warrio! Ser JAG ut som en gigantisk VITLÖK i dina ögon eller?!
Vi hittar nog säkert en Hamburgerresturang nånstans i närheten, och dom har nog SÄKERT vitlök där!"
Warrio:"Tja, hoppas inte att MATVRAKET har bosatt sig där inne och käkar upp hela skiten!!"
Hägring:Wario illusion:"AAAAAAOOOUUMM!!!"
Warrio:"GULP.. Önskar att jag inte sagt det!"
Wario-Ware-Man:"Ignorera hägringarna, Warrio, vad du såg nu har inte hänt alls!!"
Warrio:"*PHEW*!!"
Wario-Ware-Man:"ÄMEN titta, där kommer ju VARIO!!"
VARIO:"Hallå eller?! Ni kunde ju åtminstone ha VÄNTAT på mig!!"
Wario-Ware-Man:"VAD I?! Hur tusan har du blivit så FET??"
VARIO:"Låång, ointressant och tråkig historia, men äntligen hann jag ikapp ER!!"
I Warrio's trötta, dåsiga ögon:AAAAhhhh, en gigantisk, saftig, VITLÖK!!"
Wario-Ware-Man:"Tja, VARIO, det var ju tur det. men... Du MÅSTE verkligen BANTA!!"
VARIO:"VARFÖR??!!"
Wario-Ware-Man:"Öh, vad jag menar är.. ATT du inte kan gå hela vägen lunkandes fram och tillbaka
med din smällfeta, vidriga, motbjudande slafsmage!!"
Warrio:"DRÄGEL..."
Wario-Ware-Man:"!! .. Hmm.. Fast å andra sidan, så menar jag egentligen... SE UPP för WARRIO!!"
VARIO:"??"
Warrio:"Koom hit,Min Lilla saftiga Vitlöksklyfta!!"
VARIO:"Vad i helvete är det med Warrio!!???"
Warrio(knasiga, vilseledda ögon):"HÖEHAHAHA, KOOM TILL PAPPA WARRIO!!!"
VARIO:"Åh nä, ÅH NÄ!!"
Warrio:"JJOOOHOHOHO OOODÅ!!!"
VARIO:"AAAAARRRGGHH, WARIO-WARE-MAN!! HAN TÄNKER ÄTA UPP MIIIIG!!!!"
Wario-Ware-Man:"Oroa dig inte VARIO, han har bara sett en massa hägringar! Allt blir som vanligt
igen senare!!"
VARIO:"NÄR DÅ!!!"
Wario-Ware-Man:"Fråga mig inte när, bara följ mig!!"
Senare, bara någon kilomil bort ser vi Wario igen, och han verkar planera något. Vem vet vad det är
eller hur det ser ut, men jag lämnar det till er kära läsare:
Wario:"HÖHÖÖ, nu ska vii seee härr.. Åh, AAHH!! JAA!!! HAHA!!!!! ATT inte jag tänkte på detta
tidigare!!"
Samtidigt ute, mitt i ingenstans: Wario-Ware-Man:"AAH, det var skönt att få vila sig lite!!"
VARIO:"AAH, äntligen har han tröttnat!!"
Warrio:"UUH, var fan ÄR vi någonstans!?"
VARIO:"ÄH, käften med dig, MATVRAK!!"
Wario-Ware-Man:"Verkar som om vi är vid slutet av denna underliga öken!"
Warrio:"OCH lerigt som FAAN alltså!!"
Wario-Ware-Man:"ÄH, vad säger ni bröder, dags att fortsätta framåt eller?"
VARIO:"JAPP!"
Warrio:"ÅH, just det VARIO, en sak bara.. DU behöver BANTA!"
VARIO:"ÄH, käften!!"
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Tillbaka till Wario och hans mixtrande och experimenterande:
Wario:"AHA! Jag har lyckats!! Inte ens Nintendo själva skulle ha kommit på något sånt här, nämligen
så har JAG lyckats tillverka GULD OCH SKATTER av trästockar!!! AHAHAHAHAHAHAA!!!!!"
Wario's skratt ekade oerhört mycket, så mycket så att det nästan hördes vid Nordpolen:
Borta vid Nordpolen:(Eko)"AHAHAHAHAHAHAA!!!!!"
Wario Eskimå:"?? Vad fan var det där?!"
Isberg:"KRACKABOOM!!"
Wario Eskimå:"AH SKIT OCKSÅ!!! Berget kollapsar!!"
Stackars Wario Eskimån vi nu lämnar åt sitt öde så går vi tillbaka till Wariobröderna(Eller tjockisarna):
Eko:"AHAHAHAHAHAHAA!!!!"
Wario-Ware-Man:"HUH?! Hörde ni grabbar, MATVRAKET är någonstans här i närheten!!"
VARIO:"JAPP, bäst att sätta fart!!"
Warrio:"HA, eller hur va VARIO, du kan ju inte ens springa längre!!"
VARIO:"Men det var då fan alltså, håll KÄFTEN sa jag!!!"
Wario-Ware-Man:"*SUCK..* Kan ni sluta bråka någon gång!!!"
VARIO & Warrio:"OK WARIO-WARE-MAN!!"
Och så fortsätter dem färden mot Matvrakets "gömställe", och att sätta stopp för honom och
hans ätande EN GÅNG FÖR ALLA!:
Wario-Ware-Man:"?! STANNAAAA!!"
VARIO och Warrio:"HUH??!"
(BOOM!!)
VARIO:"AAO, vad är det nu om Wario-Ware-Man!?"
Wario-Ware-Man:"Kolla!!"
Warrio:"WOW!! GULD??!"
VARIO:"Rubiner och SMARAGDER!!"
Warrio:"GOOBBLEGOBBLEGOBBLEGOBBLE!!"
VARIO:"MEN FÖR FAN WARRIO, SLUTA RETAS!!"
Wario-Ware-Man:"WAAARRIOOO!!! Du hör väl vad han säger, sluta med det genast!!"
Warrio:"AMEN ursäkta mig då?!"
Wario-Ware-Man:"Hmm.. Verkar som om han inte är så dum och korkad som vi först från början
trodde!"
VARIO:"Han kan alltså göra GULD av trästockar!!"
Warrio:"Hm. Orättvist.."
Wario-Ware-Man:"Nå bröder, har vi alla lärt oss en läxa om angående det att mucka med en tjockis?"
Warrio:"Japp, Wario må vara ett matvrak, men han är dessutom ett geni också!"
VARIO:"Vad vi än gör för att kunna stoppa honom, så blir det alltid han som överlistar oss!"
Wario-Ware-Man:"Just det, ni har HELT rätt Wariobröder, men snart slutar den första episoden,
så jag tar och gör en liten visit med Wario så länge, går det bra?"
VARIO & Warrio:"Jadå, erat snack angår inte oss!"
Wario:"HEHE, detta måste vara min lyckodag alltså! Först spöar jag skiten ur tre stycken tjockisar,
sen langar jag i mig en smarrig gryta, och nu håller jag på & frambringar skatter!! Vad mer kan
hända?"
Wario-Ware-Man:"Ämen tjena Wario, min o store, ädle tjockis!!"
Wario:"Wario-Ware-Man?! Vad gör du här?"
Wario-Ware-Man:"Nja, jag skulle bara kolla hur du har det!"
Wario:"Jag?! HA, jag mår prima! Du och dom andra tjockisarna då??"
Wario-Ware-Man:"Lite trötta och utmattade bara, men det var fanimej lerigt därute alltså!!"
Wario:"Japp, det vet jag också. Vill du veta hur jag tog mig över det där leriga stället?!"
Wario-Ware-Man:"Öh, låt mig gissa; Du använde "Wario-Waft" för att fisa dig över den, eller hur?"
Wario Show ep1 sida4

Wario:"Just det, korrekt, och lätt som en plätt var det också!!"
Wario-Ware-Man:"Ja, tur det! Men vi har sett att du börjat göra guld på sistone!!"
Wario:"JAPP, en hel hög av skatter och statyetter ligger där borta, medans jag bara ser på
när trästockarna bryts itu och blir till olika typer av guld!!"
Wario-Ware-Man:"AWESOME alltså, hur har du lyckats med detta??"
Wario:"Tjaa, det började helt enkelt när jag plockade fram min gigantiska gryta som jag lagade
min woodstocksgryta med, och då tänkte jag;"Hmm.. Det där har jag aldrig provat förr!", och det
var då det där med att tillverka guld slog mig i skallen, och nu har det blivit verklighet!!"
Wario-Ware-Man:"Interessant, alltså, och allt är BARA ditt?"
Wario:"Exakt, BAARA MITT!"
Wario-Ware-Man:"OK, ville bara veta, men tack för att jag åtminstone fick ta ett litet snack
med dig!"
Wario:"You're welcome!"
Wario-Ware-Man:"Samma här Wario. CIAO!"
Wario:"Ciao!"
VARIO:"Nå Wario-Ware-Man, hur gick chattet?"
Wario-Ware-Man:"Allting gick galant faktiskt! Och ni tjuvlyssnade som vanligt?"
VARIO:"Nja, jag hörde inte så mycket, på grund av Warrio där bakom!!!"
Wario-Ware-Man:"ÄHM, ÄHM!!"
Warrio:"Vad?! Jag har inte ens gjort nåt!! Jag spelar bara på min gamla GAMEBOY!"
Wario-Ware-Man:"OK VARIO, du missförstod nog bara!"
VARIO:"Förlåt Warrio, men kan du använda hörlurar nästa gång??"
Warrio:"Ok VARIO!"
Wario-Ware-Man:"OK, nu får vi nog ta och ge oss av kära Wariobröder!!"
Warrio:"Kommer du VARIO??"
VARIO:"OOF. Jaja, jag kommer att hinna ikapp er!"
Warrio:"Tja, det får vi ju se då.."
VARIO:"Men det var då!!"
Warrio:"HA, HA!!!"
VARIO:"GRR, vänta bara tills jag får tag på dig, och då ska jag -------!! och när jag är färdig
med dig så tar jag din STORA käft och -------!!"
Warrio:"HÖHÖ, du kan ju alltid FÖRSÖKA!! .. Fetto.."
VARIO:"AAAARRRRRRGGH!!!!"
Wario-Ware-Man:"*Suck..* Jag är ,omgiven av, I-D-I-O-T-E-R, idioter!! Men Japp, Hejdå alla
läsare, och missa inte nästa episod, för då går allting helt ur spel!! Bye-bye!"
SLUT~THE END...
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