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: 23/07/2010 17:57-04/10/2010 17:35)
Episod 10: Wariobrödernas kusin kommer på besök!!
Det är en helt vanlig dag i Smash Bros. världen, och Wariobröderna är ute i trädgårn och fiser.. Öh, Wario
gör det han med, fast liite ÖVER gränsen. Och det är jag, Wario, som berättar här, och ingen annan....
Hur tror ni denna episod kommer sluta? Lyckligt eller dåligt? Jag gissar på att den kommer sluta dåligt, som
de senare episoderna hittills vart:
Wario-Ware-Man:"Ok grabbar, ska vi ha en liten fistävling?"
Warrio:"Gärna för mig! Är du med VARIO?"
VARIO:"En fistävling? Ja, varför inte!"
Wario-Ware-Man:"Ok, då börjar jag. *FIIIS!*.. Ok, din tur Warrio!"
Warrio:"Jag ska lägga av en rökare!... *Brööl..*"
Wario-Ware-Man:".. Ok, inte så illa faktiskt. Din tur VARIO!"
VARIO:".. Hnn... Hnnn... *fiiss.*"
Wario-Ware-Man:"Ha, Det var då den ynkligaste fis ever alltså."
VARIO:"Sorry, har inte ätit ordentligt med vitlök."
Borta vid Wario's utedass:*BRRÖÖÖÖÖÖÖL!!!*
Wario-Ware-Man:"Vad i?.. EEEEW, vad det STINKER!!"
Warrio:"Ja, MYCKET VÄRRE än våra egna fisar!"
Wario i sitt utedass:"Hö hö, känn på DEN!"
VARIO:"WAARIO! Dina brakskitar blir bara värre och värre!!"
Wario:"Ja, är det inte underbart."
Wario-Ware-Man:"Du, det tycker inte vi."
Wario:"Jaså? Varför inte?"
Warrio:"Ju mer episoderna bara flyger förbi, desto VÄRRE STINKER DET!!"
Wario:"Jag vet, men det är därför jag finns, för att förpesta ert liv. Om jag inte fanns, skulle inte ni få
det tråkigt varje dag, och inte ha nåt & göra va?"
Wario-Ware-Man:"Öhm grabbar, jag tror Wario har rätt där."
Warrio:"Ja, om man tänker efter, så är det alltid Wario som är orsaken till att saker och ting händer här
i livet. Allting skulle bara bli dötrist annars om han inte existerade."
Wario:"Exakt. Så antingen får ni ta och vänja er vid mina brakskitar, eller gå & skaffa gasmasker, så ni
slipper min underbart ljuvliga skitlukt. Jag har inget emot dem!"
Warrio:"Nä, för det är ju du som lägger av de där monsterfisarna, speciellt när man sitter ute i köket och
käkar frukost på morgonen, så har du ditt sovrumsfönster öppet, jämt."
Wario-Ware-Man:"Jag vet, men kan vi bara inte fortsätta med våran fistävling, och lägga det där med
Wario bakom oss?"
*BRRÖÖÖÖL!!!*
Wario-Ware-Man:"*Harkel!**Host!*.. Och vinnaren är förstås Wario!"
Wario:"Ha, försök att slå den där nästa gång!"
Warrio:"Du, nu är vi lite trötta faktiskt, så jag tycker vi går in och dricker lite vatten!"
VARIO:"Bra ide´ Warrio, jag behöver rensa luftvägarna lite."
Wariobröderna går in i huset för att rensa ut lite dålig luft med vatten. Kameramannen, fortsätt ha
kameran här ute, riktad mot huset. Varför? Det är väl inte nödvändigt att hela tiden följa efter tjockisarna
va, tycker du det?:
Wario-Ware-Man:"Hörni grabbar. Jag tycker inte vi borde dricka kranvattnet just denna vecka!"
VARIO:"Varför inte?"
Wario-Ware-Man:"Kom & titta. Det e FISBRUNT!"
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Warrio:"YUUCK!! Ok, då vill INGEN av oss dricka det i fortsättningen!"
VARIO:"BLÄÄÄCH!.. Inte nog med att Wario's fisar kan både tala och röra sig, dem kan även också
förorena kranvattnet!!"
Warrio:"Jag som tänkte rensa luftvägarna!"
VARIO:"Amen gå & köp en Pepsi(TM) då."
Warrio:"Du, den där innehåller en massa onyttigheter, så NEJ tack!"
Medans de är inne i huset och undrar hur tusan Wario's brakskitar kunde sprida sig till kökskranen så tar vi
en titt lite längre bort, och vi ser en någorlunda familjär tjockis, men som ändå inte ser helt likadan ut(Han
e skuggad, idiot, dold, och det är något som jag bestämmer över, punkt slut. Ni får se hur han ser ut
senare. Ni kan väl åtminstone ha lite tålamod, eller!), och den där typen verkar vara på väg till
Wariobrödernas hus. Vem kan det vara? Vad ska han dit & göra? Det får vi nog allt ta och se efter lite,
eller hur? 5 timmar senare börjar det bli kväll ute, och alla har gått in i sina varma, sköna hem, inklusiv
Wariobröderna. För våra tjockisar däremot, så anar de inte vad som väntar dem denna kommande
eftermiddag:
Wario-Ware-Man:"Nä, jag hittar inget roligt på TV grabbar. Vad säger ni, ska vi ta ett litet parti med
Brawl?"
Warrio:"Nä, vi har redan klarat spelet 100%, och hur fan det gick till har ingen av oss någon aning om
faktiskt överhuvudtaget!"
VARIO:"Just det. Vi har inte ens Homebrew Channel installerat, så vi kan inte ha fuskat iallafall!"
Wario-Ware-Man:"Nä, ni har nog rätt. Det börjar bli lite tjatigt.. Ska vi ta och spela bordspel istället?"
Warrio:"Mycket klokt val Wario-Ware-Man! Vad ska vi spela?"
Wario-Ware-Man:"Vad sägs om.. Schack?"
Warrio:"För tråkigt, man sover ju bara av det."
Wario-Ware-Man:"Jaha.. Ok, vad sägs om.. "Finns i sjön"?"
VARIO:"Näpp, tar för lång tid att spela klart."
Wario-Ware-Man:"*Suck..*.. Ok, då har vi bara denna kvar & välja på; "Fia med knuff"."
VARIO:"Går nog bra. Det är det enda spelet som är roligt varje gång liksom!"
30 minuter senare:
Wario-Ware-Man:"Ha, I WIN!!"
Warrio:"För tusan, nu har du vunnit minst 200 gånger på RAKEN. Kan vi inte spela något annat?!"
Wario-Ware-Man:"Kom igen, detta är ju kul!"
VARIO:"Ja vad annars, jag får inte heller nog av det här.."
Warrio:"Men det har jag."
VARIO:"Så du fegar ur va."
Warrio:"Just det. By the way, jag ska gå & ta mig lite vitlök, börjar ena bli hungrig. Ska ni ha nåt?"
VARIO:"Jag ska inte ha nåt iallafall."
Wario-Ware-Man:"Jag vill!"
Warrio:"Ok, är på G!"
Ute i köket:
Warrio:"Grr.. Att inte JAG vinner någon gång.."
*Knack knack!*
Warrio:"Höh? Knackar det på bakdörrn?!"
*Squueek.*
Wariobrödernas kusin:"Amen tjena käre broderskusin, hur står det till?"
Warrio:"Ööh, jo tack bara bra. Men vem är DU?"
Wariobrödernas kusin:"Ämen är det inte klart. Det är ju eran kusin, Warigo!"
Wario-Ware-Man i TV rummet:"Warigo??"
Warrio:"Får jag presentera våran "kusin";Warigo!"
Warigo:"Tjena kusiner, det var längesen man såg er. Vad ni har förändrats!"
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Wario-Ware-Man:"Jaha. Är du ute & reser eller?"
Warigo:"Japp."
VARIO:"Vet du om det har rapporterats om någon gömd skatt på sista tiden?"
Warigo:"Näee. Inte vad JAG vet iallafall."
Wario-Ware-Man:"Det var kul att du kom på tanken att hälsa på oss lite! Vi kommer ha mycket kul ihop."
Warigo:"Tack för det fina snacket. Är ni fortfarande skattplundrare eller?"
Wario-Ware-Man:"Jadå, kan du räkna med. Men vi har blivit lite mer hederliga av oss på sista tiden, så vi
är inte lika brutala och giriga längre.."
Warigo:"Ja, jag märker det. Ni har även en skylt på dörren som säger "Vi är hederliga tjockisar, och vi
AVSKYR en viss hitler stupid, vid namn Adolf.. Ok, vi har redan sagt efternamnet. Sorry about that! Om
ni ser han, SKJUT HONOM!! Tack för eran förståelse. Hälsningar, Wariobröderna."!"
Warrio:"Wow, VARENDA LITEN detalj alltså!"
Warigo:"Either way, jag brukar kallas för "Mästerplundraren!", eftersom jag instinktivt letar skatter, och
gissa vilka mängder av skatter & föremål jag hittar!"
Warrio:"What the?.. Hallå, spana in DET DÄR grabbar!"
VARIO:"Rubiner, diamanter, mynt. Och HELA kitet alltså!"
Wario-Ware-Man:"Very impressive!"
Warigo:"Hur går det för er då? Har ni lyckats gräva upp flera rikedomar?"
Wario-Ware-Man:"Tjaa.. Inte så mycket faktiskt. Vi har lite i källarn, men det mesta är bara skrot."
Warigo:"Ah, var lite pjåkigt att höra."
Wario-Ware-Man:"En liten fråga bara. Är du verkligen SÄKER på att en skattgömma inte har ryktats?"
Warigo:"Jo, det är jag.. Men vänta lite, jag såg lite på TV först innan jag gick iväg, och gissa vad? Det
verkar så, för en liten gubbe med vitt skägg rapporterade om det på nyheterna."
Warrio:"Jaså? Och sa han något om vart det var?"
Warigo:"... Öh, va?"
Warrio:"?? Du hörde väl min fråga eller?"
Wario-Ware-Man:"Öhm, jag borde ta ett snack med Wariobröderna. Ta lite vitlök om du e sugen."
Warigo:"Jadå. Går bra för mig."
... Wario-Ware-Man:"Åh, jag hade glömt bort; Warigo kan tappa tråden litegrann då och då. Så fort han
för en disskution med någon, så kan han lätt komma av sig någon minut senare!"
VARIO:"Varför?"
Wario-Ware-Man:"Amen fråga inte mig om det där va, det är något som inte han själv styr över. Och vi
kan inte styra det heller.. Men, nu när vi är inne på det, så har jag en liten oro; Om vi tänker gå ut imorrn
och försöka leta upp skattgömman, så får han INTE tappa tråden senare frampå, annars slutar allt med
katastrof!"
Warrio:"Och vi kanske inte hinner dit innan alla andra?? Det bådar nog inte gott!"
Wario-Ware-Man:"Just det. Se till att han INTE kommer AV SIG, om vi ska lyckas förstås!"
Warrio:"Lita på oss Wario-Ware-Man!"
Wario-Ware-Man:"Ok, då är vi överens!.. Ok Warigo, jag har chattat klart med mina bröder.. Vad I?.."
Warigo:"Åh, tjena Wario-Ware-Man. Vitlöken var inte min speciella favorit just idag, så jag tog lite kakor,
om det går bra för er."
Wario-Ware-Man:"... Öh, det går bra för oss.. Vi tänkte nämligen tjäna lite pengar på kakförsäljning, men
det kan nog faktiskt kvitta!"
Warigo:"Jaså tänkte ni det?"
Wario-Ware-Man:"Precis. Men, det spelar nog ingen roll nu, för vi ska ju ändå gå på skattjakt imorrn."
Warigo:"Just det.. *Munch* *Munch* *RAAAP!!* AAh, DEELIKAT."
Wario-Ware-Man:"Precis. Det kan du tacka våran papegoja för!"
Warigo:"Vad? HAR ni en papegoja?!"
Wario-Ware-Man:"Warrio kan berätta."
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Warrio:"Utan problem!.. Ok, så här var det.."
Efter flera timmar senare:
Warigo:"Ok, så papegojan är inte bara en papegoja som pratar alltså, han kan även laga mat påstår ni?"
Warrio:"Precis. Och INGEN av oss bröder har lärt den att göra så!"
VARIO:"Och gör INGA närmanden, annars biter den en i näsan."
Warigo:"Ok, jag fattar."
Wario-Ware-Man:"*GÄÄÄSP!*.. NÄ, vad säger ni? Jag börjar bli lite trött, så jag går och lägger mig. Ni
gör väl det också sen?"
Warrio:"Jag går och lägger mig jag med."
VARIO:"Jag och Warigo stannar uppe en liten stund till."
Wario-Ware-Man:"Ok. Men gå och lägg er sen är ni snälla? Vi ska upp tidigt imorgon!"
VARIO:"Jadå!"
Wariobrödernas kusin, som ni nu vet, har kommit för en liten visit.. Öh, by the way, så är det nu sena
kvällen faktiskt. VARIO och Warigo stannar uppe i några timmar till, och har lite småkul med papegojan,
har frossningstävling, berättar lite knäppa, ihjälskruvade historier för varandra.. Efter några timmar så
bestämmer de sig för att lägga sig och sova. Vem vet vad för konstigheter kan inträffa under natten:
Warrio:"Zzzz... Viiitlöök..."
Wario-Ware-Man:"ZZzz.. Hmm.. Önskar.. Wario.. Gick bort..Zzzz.."
Warigo:"Zzzz... Aah, rejält skrovmål.. Zzz..."
VARIO:"Zzz.. Bleech.. Fisbrunt kranvatten.. Önskar.. Man slapp det.. Zzz.."
Tja. Än så länge verkar allt vanligt..:
VARIO:"ZZzzz... Höhö.. Måste leta kosing.. Zzz.."
Jaha? Och, du sover ju VARIO!.. Vafan, börjar han gå i sömnen eller??.. Jaja, jag vet, ni läsare ser det
inte, sluta klaga va?!.. Nåja, VARIO har börjat gå i sömnen och går ut ur sovrummet, utan att de andra
vaknar av det. Vart har han tänkt ta vägen egentligen?.. Senare på morgonen:
Wario-Ware-Man:"Zzz.. Huh.. GÄÄÄÄSP!!.. OOaah, var skönt och sova. Dags att gå & fixa frulle!"
Samtidigt ute i köket:
Warrio:"Du Warigo. Ursäkta om jag frågar detta igen, men.. Angående om skattrapporten, den där gamle
snubben med vitt skägg och snurriga ögon, han måste väl ha nämnt om vart skatten troligen ligger gömd?"
Warigo:"Tja, antagligen.. Jag hann tyvärr inte titta klart.."
Warrio:"Jaså? Hade du brådis?"
Warigo:"Näpp. Det blev strömavbrott i hela hemmet!"
Warrio:"Vad taskigt."
Warigo:"Precis. Jag hade en Woodstock hemma på besök. Han satt på dass och sket samtidigt som jag
tittade på TV, och gissa vad som hände; När han skulle spola, så slocknade hela skiten!!"
Warrio:"Ööh. Kan inte det ha vart för att du inte betalat dina elräkningar eller?"
Warigo:"Njaaee. Jag är rätt säker på att jag betalade dem innan jag satt och tittade på nyheterna!"
Warrio:"Ok, inte?.. Hm. Då är det nog isåfall fel på avloppssystemet i ditt hus, om jag har rätt."
Warigo:"Tja.. Kan vara möjligt."
Wario-Ware-Man:"Jaha, vad tjatas det om?"
Warrio:"Jag disskuterar med Warigo om den där skattrapporten."
Wario-Ware-Man:"Tja, jag hörde faktiskt lite när jag skulle gå in hit till köket och ta mig lite frulle."
Warigo:"Men gissa vad som hände; När det blev som mest intressant & spännande, så slocknade hela huset!"
Wario-Ware-Man:"Vad fan, stängde de av strömmen för dig eller?"
Warigo:"Nej. En Woodstock satt på min toalett och sket, och när han skulle spola, så gick proppen ur!!"
Wario-Ware-Man:"Hm.. Jädrigt mysko."
Warigo:Japp. MYYCKET mysko måste jag säga själv!"
Warrio:"Men hörni, var är VARIO?!"
Wario-Ware-Man:"Äh, han är nog säkert på dass och lägger lite vitlök."
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Warrio:"Du har nog rätt där.. Jag blev lite misstänksam där, han brukar inte missa frukosten annars."
Senare efter att Wariobröderna mornat sig:
Wario-Ware-Man:"Hmm.. Undrar varför VARIO tar sån lång tid på dass.."
Warrio:"Hörni! Jag kollade lite hemma, och han verkar, kort sagt, inte ens vara hemma!"
Wario-Ware-Man:"Jaså, så han hade brådis, och smet i förväg? ... Då kanske han redan är vid gruvan.
Ingen tid att ödsla, move it tjockisar!"
Borta vid gruvan:
Warrio:"Nä vet ni, VARIO verkar inte vara här heller!"
Wario-Ware-Man:"Amen vart sjutton har han tagit vägen egentligen?! Han brukar väl inte vara så här sen!
Något stämmer inte grabbar. Warrio, gå med Warigo in i gruvan och leta efter VARIO, så letar jag upp
skattgömman!"
Warrio:"OK, lita på oss Wario-Ware-Man. Kom Warigo, vi har en tjockis att spåra upp!"
Wariobröderna, som ni vet skulle, tillsammans med deras kusin, Warigo, gå och leta efter en skattgömma,
men eftersom VARIO inte syns till någonstans bestämmer de sig istället för att gå in och hitta honom. Hm..
Detta luktar trubbel. Eller?:
Warrio:"Ok Warigo, nu får vi inte tappa bort varandra, annars blir det problem."
Warigo:"Ingen fara, jag har ett snöre här!"
Warrio:"Vad bra!.. Undrar hur lång den är... Äh, det märker vi när snöret spänner sig.. Hm. Vad kan man
fästa fast den vid?.."
Warigo:"Kanske under en sten?"
Warrio:"Det må nog funka Warigo, du är ett geni! Det skulle inte jag kommit på själv, så korkad som jag är."
Warigo:"Jag vet. Det sägs att ni varit korkade redan innan ni mötte ihop med Wario-Ware-Man igen.."
Warrio:"Jaså? Visste jag inte!"
Warigo:"Ah, glöm det, nu går vi och letar reda på fettot."
Warrio:"Du menar VARIO va?"
Warigo:"Precis."
Samtidigt hos Wario-Ware-Man:
Wario-Ware-Man:"*Pust, flämt*Hur långt innanför gruvan ligger den där skatten gömd egentligen??"
Tillbaks till Warrio & Warigo:
Warrio:"Du Warigo, vet du vart skatten ligger?.. ??.. Hallå?? Vart tog du vägen?!!"
Warigo:"Jag e här borta!"
Warrio:"... Hrmm. Du har väl inte glömt nåt va!.."
Warigo:"Öh.. Va?!"
Warrio:"Har du glömt bort vad vi skulle göra??"
Warigo:"Tjae.. Något var det, men.. VAD skulle vi göra nu igen?"
Warrio:"Vi blev ombedda av Wario-Ware-Man att gå och leta upp VARIO. Visst var det så va."
Warigo:"Tjaa.. Åh, ok, NU minns jag. Tack för påminnelsen!"
Warrio:"Inga problem!"
Warigo:"Hmm.. Sniff, sniff.. Jag känner doften av en STOR, FET tjockis, med vit keps, vit tröja, och
svarta overaller!"
Warrio:"Vad?! Så bra! Nu vet vi vart han tagit vägen. Du har ett väldigt bra luktsinne alltså!"
Warigo:"Jag vet. Mina "Ur-tjockis instinkter" sitter kvar än!"
Warrio:"Precis. Har inte ändrats ett dugg!"
Samtidigt, någon helt annanstans inne i gruvan, ser vi ett litet vitt fetto i svarta overaller, som bara går
omkring överallt i sömnen. När kommer han vakna tror ni? Ok, ni har nog rätt, han vaknar väl inte förrän
han känner doften av vitlök, eller om någon helt enkelt kommer och väcker honom ur sin djupa
"skönhetssömn":
VARIO:"ZZZZZ.... AAAhh, fisfritt kranvatten!... AAh, en hel mängd av VITLÖK!... ÅÅH, HAh, äntligen
är Wario väck från vårat bostadshus!!.. ZZZZZzz..."
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... Uum. Japp, VARIO verkar inte speciellt oroad över något, eftersom han omedvetet går i sömnen.. Ja,
jag VET. Ni läsare ser inte det. Försök & fatta; Detta ÄR en STORYBOARD. Text, text, TEEXT!!.. Har
ni FATTAT NU?!.. BRA!.. Iallafall, så får vi nu ta och lämna stackars VARIO, den korkade, feta sömngångaren ensam ett tag, eftersom.. Ja, ni vet.. Eftersom vi ska gå över till Wario-Ware-Man, tyvärr, och
han verkar ha kommit en bra bit, men har också lite problem på vägen:
Wario-Ware-Man:"Hrrm.. Få se, jag vet att jag ska ta vänster sen, men frågan är vart.. Att jag inte
bad om en karta innan vi gick in!... Men vad har vi här? En kartautomat?! Undrar om den funkar."
*Click.* .... Wario-Ware-Man:".. Vad fan, inget händer?!! .. Måste nog vara trasig!"
*Kick!*
*Brööl! Kraaang!! Chucka-chucka-chucka!!*
Wario-Ware-Man:"HA. NU går den igång! .. Koom till mig kartan min!"
*Chucka-chucka-chucka!!... Beeep!...*
Wario-Ware-Man:"??.. Vad i.. Har den fastnat nu också?.. Ok.. Hnnn... HNNnn!"
.. *Fjuutt.*
*Bong!*
Wario-Ware-Man:"Phew.. Trodde den skulle sitta kvar i maskinen i evigheter.. Väldigt bra att man kan
använda sina fisar till andra saker än bara fis & pruttävlingar ibland.. Nåja, dags att röra på fläsket!"
Tillbaks till Warrio & Warigo:
Warrio's mage:*Guuuuurgle!!*
Warrio:"Oh fan, börjar bli hungrig!.. Warigo? Är du med??"
Warigo:"Jaja, jag är med, oroa dig inte!"
Warrio:"Jag börjar bli hungrig! Är du också det?"
Warigo:"Tja. Någorlunda."
Warrio:"Undrar om vi tog med något innan vi gick... Åh tusan! Wario-Ware-Man har ju käket!!"
Warigo:"Har han? Inte undra på att din ryggsäck kändes så lätt!"
Warrio:"Jaja, vi letar upp VARIO först!.. Kom Warigo!"
En kvart senare:
Warrio:"Ämen tjenare, där har vi VARIO, sovandes i stående läge!.. Upp o hoppa VARIO, dags att vakna nu!"
VARIO, pratar i sömnen:"Vad? VEM där!"
Warrio:"Det är jag, Warrio!"
VARIO:"Försök inte! Jag vet att det är du, Wario!"
Warrio:"Men kom igen, du sover väl inte fortfarande?!"
Warigo:"Jo, tyvärr gör han det Warrio. Jag fruktar att han nu är en sömngångare, och sömngångare får
man inte väcka. Han MÅSTE få vakna själv, på egen hand!"
Warrio:"Så. Han har alltså gått i sömnen, ända sedan vi låg och sov?!"
Warigo:"Antagligen är nog fallet så. Men vi borde nog följa honom, så vi inte blir lämnade, mitt i ingenstans!"
Warrio:"Bra ide´ Warigo!"
De följer efter sömngångaren VARIO, helt omedvetandes om vart han för de. 2 timmar senare.. Ok, jag
brukar bara säga "2 timmar senare:" eller nåt när jag inte kan komma på något bra, så vadå?:
Warrio:"Du Warigo. Undrar om Wario-Ware-Man hittat skatten än.. Och vart är vi på väg?"
Warigo:"Det vet jag inte.. Bara följ VARIO, han visar vägen för oss!"
Samtidigt, någon annanstans inne i gruvan:
Wario:"Hmm.. Vart ligger den där skattgömman nu igen.. Jag har ju karta, kompass och vitlök, och ändå
hittar jag inte dit.. Undrar om Wariobröderna är ute på skattjakt de med."
Jodu Wario, det kan du tänka dig att...
Wario:"Shaddup Wario, jag kan höra dig i bakgrunden!! Jag vill INTE VETA JUST NU!"
... Okok.. Men.. HUR FAAN kan du höra mig?!
Wario:"No idea, men du HÖRS verkligen!"
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Men.. Det är ju jag som har berättarrollen i denna show, så låt mig berätta det jag tänkt berätta. Jag
gör det för läsarna!
Wario:"Ja, men inte när andra är i närheten, det vet du mycket väl."
Du, jag bryr mig faktiskt inte. Det är min plikt att vara berättare, punkt slut!
Wario:"Ja, och det SKITER JAG I! Jag vill inget veta förrän jag själv ser det."
Jaja, jädra gnatare. Då drar jag väl vidare då.
Wario:"Ok, gör det!.. Förresten, vill du ha lite vitlök?"
Tja. Varför inte!
Wario:"Haa ha! lura dig, det är min vitlök, bara MIN, och DU får inget av mig!"
Hrm.. Ok, tack iallafall..
Wario:"Inga problem!"
Vi lämnar Wario, som tror att det är han bestämmer om man ska berätta något eller ej, men då har han
FEL. JAG är berättaren, och det kan han inte kommentera om!
Wario:"Joho. Kan jag VISST det!!"
Vad fan, hör du SÅ bra alltså?
Wario:"Ja. Du hörs. Vad annars?"
Snart börjar jag bli trött på dig!!
Wario:"Jaså? Tröttna på mig!? Fortsätt göra det då miffo!"
Kan vi bara inte glömma detta och gå vidare, snälla?
Wario:"*Suck*.. Jaja, ok. Hejdå Wario.. Öhm, berättar-Wario!"
Tack. Får jag fortsätta? Bra! Nu lämnar vi Wario ifred, och går över till Wario-Ware-Man:
Wario-Ware-Man:"Hm.. Vart är jag nånstans nu då? Jag tog ju vänster förut, så jag måste nog vara på
rätt väg!.. Ah, får väl kolla kartan igen då.. Vart jag nu kan ha lagt den nånstans i fickan."
... Wario-Ware-Man:"AAh, här har vi den! Få se. Hur lång sträcka har jag kvar & gå?"
Några fåtal sekunder senare: Wario-Ware-Man:"Ok. Bara att ta höger framför, och sen vänster. Det är
inte långt kvar alltså!"
Tillbaks till Warrio & Warigo.. Och VARIO, sömngångaren:
Warrio:"Hmm. Verkar som om VARIO svänger vänster. Ska vi också göra det?"
Warigo:"Ja, det borde vi göra, annars tappar vi bort honom!"
10 minuter senare:
Warrio:"Ok, dags att svänga vänster igen!"
Warigo:"Ok. Kom igen, dags att sätta fart lite Warrio!"
15 minuter senare:
Warrio:"Nu är det tydligen höger som gäller!"
Warigo:"Ok, bara o svänga åt höger!"
Warrio:".. Hm.. Jag har en känsla av, att vi inte är speciellt långt ifrån skattgömman!"
Warigo:"Så vi kommer hinna dit före alla andra?? OK, nu sätter vi fart Warrio.. Om sömngångarn där
framme kunde gå lite snabbare!"
Warrio:"Jaja. Huvudsaken är om vi kommer dit i tid."
Vi tar en titt borta hos Wario igen, och han verkar vara framme vid det ställe där stålarna gömmer sig:
Wario:"AAH! Här är det! MINA älskade PENGAR, vad jag saknat er!!... ?! Hrrm!!..."
Ingen fara Wario, jag ska inte berätta något för dig!.. Du vet nog redan var du är, så jag skiter i det!
Wario:"Ok. Skulle bara testa dig lite!"
Öhm.. Ok. Som sagt... Äh, nu kom jag av mig.. Äh, nu går vi över till Wario-Ware-Man i några sekunder
tycker jag:
Wario-Ware-Man:"Tjoohoo, snart framme! Bara några meter kvar!"
Till Wario igen:
Wario:"Ok! Bara att öppna locket, och sen är alltihopa MITT!!"
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*Click.* *Squueek!*
Wario:"JAA, JAAA!! DÄR är den! MIN underbara skatt, where have you been!... ??"
Tillbaks till Wario-Ware-Man:
*VAD I HELA HELVETEEE!!?*
Wario-Ware-Man:"Höh?!.. Lät lite som Wario! Vad gör han här!?.. Ah, får väl gå och se efter!"
Borta hos Wario, igen:
Wario:"Vad är detta? Jag ser ingen skattgömma här i!!"
Wario-Ware-Man:"Ämen tjenare Wario, vad gör du här före OSS?"
Wario:"Jo.. Jag såg lite på nyheterna imorse om en skatt som gömts i en gammal gruva, så jag tänkte för
mig själv, "varför inte?", och gav mig iväg för att leta efter den. Och gissa VAD; När jag väl kom hit, och
öppnade kistan, så fanns det INGENTING i den!!"
Wario-Ware-Man:"VA?! SKOJAR DU?!!"
Wario:"Nej, inte alls. Ta en titt själv!"
Wario-Ware-Man:"Hrm.. !!.. Jo, dra på trissor!! Du har rätt. INGET finns där i!"
Wario:"Vilken byfåne vågar lura mig, Wario, på det där sättet?!!"
Wario-Ware-Man:"Fy fan. Vi har blivit dragna i mustaschen allihopa!!"
Warrio:"Jaha, vad pågår här då?"
Wario-Ware-Man:"Vi har blivit grundlurade grabbar!! Det finns ingen skatt här!"
Warrio:"Va?"
Warigo:"Jaså?!"
VARIO:"Zzzz... hÖh?!!"
Warrio:"Ämen tjena, har du vaknat nu!"
VARIO:".. Raap.. Var är vi bröder?"
Warrio:"Vet du om att du gått i sömnen hela vägen hit, och att vi blivit lurade??"
VARIO:"Va? Har jag??.. Så.. Finns det ingen skattgömma säger ni?!"
Wario-Ware-Man:"Precis. Vi är ruinerade!"
Warrio:"Men, vänta! Warigo känner doften av något mekaniskt.. Kanske är det.."
Wario:"Vad, säger ni?!.. AHA, så det är Monitorn som ligger bakom detta!!"
Wario-Ware-Man:"Jag visste att han en vacker dag skulle komma tillbaka!"
Wario:"Vad väntar vi på. Dags att spåra upp förrädaren. Det vill säga, Monitorn!"
Så, det verkar som om skattrapporten var en myt, och att Wariobröderna nu har en viss "Monitor" att
spåra upp. Kommer detta sluta lyckligt, eller kvittar det? Det får vi se:
Wario:"Vet vi vart Monitorn gömmer sig någonstans förresten?"
Warrio:"Ingen fara. Det e bara att följa Warigo och hans enorma luktsinne, så hittar vi Monitorjäveln på
en gång!"
Någon minut senare:
Wario:"Aha. DÄR har vi han!"
Wario-Ware-Man:"Kom fram med dig, Dum-Monitor!!"
Monitor:"Oh shit. Inte NI igen!!"
Wario:"Jodu, kan du bannemig ge dig på. Hur VÅGAR du lura oss va!! Den där skattgömman är en myt!!"
Warrio:"Och vi antar att det e DU som ligger bakom detta!"
Monitor:"Japp. Ni har rätt där. Det VAR JAG som gjorde det där!"
Wario-Ware-Man:"Men en liten fråga bara; VARFÖR??"
Monitor:"Jooee. Jag blev bara lite uttråkad, och bestämde mig för.."
Warrio:"Att göra upp allt det där flamset om en skattgömma va?"
Monitor:"Korrekt! Jag behövde bara göra lite narr av er.. Inte för att jag skulle tjäna nåt på det ändå,
men ni fattar nog vad jag menar!"
VARIO:"En liten personlig fråga;... Har du inget och göra eller?"
Monitor:"... Näpp. Har absolut inget alls och göra."
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Wario-Ware-Man:"Så VI har alltså gått ut på skattjakt HELT i onödan!? Bara så att du vet det Monitorn,
så KAN du faktiskt bli ÅTALAD för en sådan allvarlig myt!"
Monitor:"AAh, jag bryr mig helt enkelt inte. By the way, så känner absolut ingen snubbe till mig alls!"
Warigo:"Tjaa. Monitorn HAR rätt där, han verkar inte speciellt populär om man säger så!"
Wario:"Men.. Får jag åtminstone spöa honom??"
Wario-Ware-Man:"Nej, får du INTE! Han kommer nog inse sina misstag om någon månad eller så!"
Wario:"Njaa.. Skulle nog inte tro det!"
Wario-Ware-Man:"Jo, förresten Monitorn. Vet du om... Huh?"
Warrio:"Han har gått Wario-Ware-Man."
Wario-Ware-Man:"Jaha. Bara att bära av hemåt igen då.. Kom grabbar!"
Jaha. Verkar som om alltihopa var en bluff, en komplett bluff, så Wariobröderna får gå hem tomhänta idag,
inklusive Wario!... Either way, efter att tjockisarna kommit hem igen, även om det är mitt på dan, så
går Wario och lägger sig ute i sin hängmatta, och Wariobrödernas kusin Warigo ska nu fortsätta sin resa..
Vart nånstans han reser får vi tyvärr inte veta. Efter att Wariobröderna & Warigo tagit farväl av
varandra så blir allt som vanligt igen.. Men Wariobröderna har lika kul hemma bara för det; De fiser och
pruttar så det står härligt till!.. Och Wario ligger i sin hängmatta och käkar vitlök, medans solen skiner!:
Warrio:"Du Wario-Ware-Man. Ska vi ta ett parti med Brawl?"
VARIO:"Om du nu vill det förstås!"
Wario-Ware-Man:"Nej tack, jag ska titta lite på Tjockis-Nyheterna."
Warrio:"Ok."
... Wario-Ware-Man:"Oof.. Ok, dags att sätta på TV'n. Och så vitlök förstås. Yummiyum!"
*Bleep!*
TV'n:"Och det här var Tjockis-Nyheterna, nyheter för alla tjockisar.."
Wario-Ware-Man:"Ta inte upp Wario och hans utedass nu bara!"
TV'n:"Det hade rapporterats om en skattgömma som hade kunnat vara sann. Men det har nu tagits reda på
att det egentligen var en bluff, så tyvärr blev det ingen skattjakt för alla idag, vilket vi bara kan
beklaga!.."
Wario-Ware-Man:"Försent. Vi tog reda på det först!"
TV'n:"Det har ännu inte tagits reda på vem den ansvarige är, eftersom bevisen är ej så starka!.."
Wario-Ware-Man:"Ha-ha, VI har svaret!"
TV'n:"Däremot, så har det ryktats om ännu en skattgömma, och det verkar som om denna gömma existerar
någonstans.. Skattjägare genomsöker nu denna forntida byggnad för att få fram bevis.."
Wario-Ware-Man:"Jaså? Visste jag inte."
TV'n:"Men. Vad har vi där borta?.. Wow, det finns alltså en skatt här, som tydligen var ganska lätt att
få fram!"
Wario-Ware-Man:"WHAAA??!!"
TV'n:"Helt otroligt! En hel mängd av rubiner och smaragder. Skattjägarna känner nu sig stolta över det
här fyndet. Det här kommer de nog ta hem segern för!"
Wario-Ware-Man:"Whaat?!! Orättvist!! Det där är VÅRAN skatt era nöthuven!! VI skulle varit där först!"
Warrio:"*Suck.*.. Nu blir han sån igen!"
VARIO:"Ska allting NÅGONSIN sluta lyckligt?!"
Wario-Ware-Man:"JAG KOMMER mina älskade pengar! Dom där amatörerna ska inte lägga sina grisiga
fingrar på mina skatter!! I'm off to get rich!!"
Warrio:"Visst. Gör det. Vi stannar hemma!"
*SLAM!*
Ute vid Wario's hängmatta:
Wario:"Lala.. Ladida Plains!!... Huh?? Tjäna Wario-Ware-Man! Läget!"
*VROOOOOM!!*
Wario:"... Vad är det med honom?"
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*Squueek* ... *Slam*
Wario:"Tjena Wariobröder. Vart hade Wario-Ware-Man brådis någonstans??"
Warrio:"Han såg lite på nyheterna, och blev chockad över att skattjägare plundrat en forntida byggnad, och
nu ska han dit och ta ifrån de deras fynd!"
Wario:"Men. Ska vi inte hindra honom?"
VARIO:"Nä. Låt han springa iväg. Han kommer nog hem igen förr eller senare!"
Wario:"Phew, tack. Jag vill ändå inte resa på mig. Ha det så bra ni två."
VARIO:"Ok. Bara att gå in igen då."
*Squueek* .. *Slam*
Warrio:"Aah. Då så. Bara att fortsätta spela!"
VARIO:"Du. Kolla vad din papegoja gör!"
Warrio:"Jag kommer.."
... VARIO:"Han spelar Super Smash Bros.Brawl!!"
Warrio:"Gör han?? Isåfall är han nog en väldigt fräck papegoja alltså!"
Och där slutar ännu en episod av The Wario Show! Tyvärr så blev det inget fynd för våra Wariobröder
denna gång. Men turen kanske kommer tillbaka..
Wario:"Jag kan HÖRA dig!"
Men för fasen. Har han inte glömt det än? Ok, iallafall så..
Wario:"Nä. Har jag inte.. Öh, oroa dig inte, jag tänker inte kritisera dig, jag är alldeles för LAT för det!
And by the way, så skulle Wario-Ware-Man gå och råna skattjägare!"
Ja, jag vet. Men tack ändå. Wario:"No problem!"
Iallafall, kära läsare, missa inte episod 11 av The Wario Show, för då kommer det regna vitlök över oss
alla!! ... ÅÅh.. Vitlök!.. Ops, sorry!.. Iallafall, ha det gott så länge kära läsare!
SLUT~THE END...
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