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: 04/11/2010 14:59-14/11/2010 02:27)
Episod 11: Det regnar VITLÖK!!
Allt är som vanligt i Smash Bros världen, och våra tjockisar är ute i trädgårn och har det mysigt. Och det
är jag, Wario, som berättar här, och ingen annan.... Man kan väl bara gissa på hur denna episod kommer
sluta, och ni kommer nog få reda på det så småningom, eller hur?:
Warrio:"Raaaap!!.. Aaah, vilken härlig dag. Alla tjockisar, liggandes på varsin hängmatta.. Utom
Wario-Ware-Man!.. Varför? Jo, han fick nämligen en liten ide´ för någon stund sen, och han har grejat och
pillat på sin mackapär i ungefär 2 timmar!.. Undrar när det e klart."
VARIO:"Tjaae.. Han är nog beräknat klar om ungefär 3 minuter! Vem var det du pratade med förresten??"
Warrio:"VEM jag pratade med??"
VARIO:"Ja."
Warrio:"Jag pratade med läsaren, än sen?"
VARIO:"Öh, jag tycker inte man borde göra det!"
Warrio:"Ääh, VAD skulle kunna hända?!"
Berättar Wario:"Försöker ni ta ifrån min berättarroll eller!?"
Warrio:"Nej, det gör vi inte. Jag pratade med läsarna!"
Berättar Wario:"Jaha? Och varför om jag får fråga!"
Warrio:"Det var bara om vad Wario-Ware-Man pysslar med! Inget vettigt alls! Så stick, och låt oss vara ifred!"
Berättar Wario:"Okok.. By the way, jag tror Wario kommer lägga av en rökare alldeles snart!"
Warrio:"Ha, skämtar du eller? Han ligger ju i sin hängmatta och sover!"
Berättar Wario:"Hrrm.. Er går det ju inte & snacka med.. Då drar jag då."
Warrio:"Åh, tack.. RAAAP!!!"
... Bleech, snacka om vad han har ätit till frukost idag alltså!!.. nåväl, inte ens jag visste att Wario-WareMan börjat greja med en mackapär.. Undrar vad det e för något:
Warrio:"ZZzz.. ZZzzz..."
... *BRRRÖÖÖÖÖÖL!!!!*
Warrio:"Zzz.. Haöh!? Vad, är det jordbävning på gång eller??"
VARIO:"Tja.. Antagligen var det väl jordbävning, eller också var det Wario som fes."
Warrio:"Vad fa.. Han ligger ju för tusan och sover!"
VARIO:"Ja, men han kanske fes i sömnen!"
Warrio:"EEEW!! Det stinker lika illa som när han fiser i vaket tillstånd!"
VARIO:"Precis. Ingen direkt trevlig doft alltså."
Warrio:"Drömmer nog säkert om vitlök. Skulle inte förvåna oss."
VARIO:"Om vi lägger Wario's fisar bortom oss, så undrar jag vad det är Wario-Ware-Man håller på med."
Borta hos Wario-Ware-Man:"YES, YES, YES! Jag har fått det färdigt! Och det tog mig bara några timmar
att greja ihop! Bröderna kommer bli impade när de får se detta!"
Borta hos Wariobröderna:
Warrio:".. ??.. Verkar ha slutat banka & smälla. Inte kan väl han ha blivit klar på så kort tid.."
VARIO:"Gissa en gång till Warrio, för där kommer han med något, som han lagt ett vitt skynke över!"
Wario-Ware-Man:"Ta-daa!!"
Warrio:"Jaha, och vad är det du har hittat på för något?"
VARIO:"Detta blir lite intressant."
Wario-Ware-Man:"Jag såg lite på TV om en dvd film, som heter "Det regnar köttbullar", så då tog jag mig
en liten funderare, och blabla, blabla, blablabla, blabla.."
Warrio:"By the way, läsare, tyvärr finns den filmen på riktigt i eran verkliga värld, vilket denna episod, som
är en parodi på själva titeln, bygger på, fast lite småändringar här och var!"
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VARIO:"Pratar du med läsarna igen Warrio??"
Warrio:"Vadå, får man inte göra det?!"
VARIO:"Vad.. Öh, jodå, klart man får det.. Äh, fortsätt med det om det e nödvändigt."
Warrio:"Ah, ok.."
Wario-Ware-Man:"Och det var då det slog mig i skallen;"Varför regnar det inte vitlök hemma hos oss??",
så jag, när ni inte märkte, då vi latade oss i hängmattan idag, smet iväg bakom huset och började banka &
ha mig. Och nu e den klar!!"
Warrio:"Jaså, e den? Kan vi få se ditt mästerverk då."
Wario-Ware-Man:"Självklart. Jag har inget & dölja. Är ni beredda?"
Warrio:"Jadå."
VARIO:"Jag fiser av förväntan!"*Fiis.*
Wario-Ware-Man:"Ok, bra. Nu drar jag undan lakanet!"
Kameran riktad mot Warrio & VARIO:
Warrio:"Hmm.. Huh? Vad är DET DÄR?"
VARIO:"Jag har aldrig sett något liknande!"
Wario-Ware-Man:"Taa-DAAA!! Skåda min nya uppfinning; "Rain to Garlic Weather Manipulator"!! Med denna
mackapär kan man välja om det ska regna vatten eller vitlök!"
Warrio:"Väldigt logiskt.. Då vet vi nu vart köttbullsregnet i filmen kom ifrån; från en vädermaskin!"
VARIO:"Kan nog vara möjligt!"
Warrio:"Kan man göra så att det regnar annat än bara regn eller vitlök också?"
Wario-Ware-Man:"Ha, klart man kan det!"
VARIO:"Så du har alltså tänkt lite mer nogare denna gången."
Wario-Ware-Man:"Just det. Inget slarv, allt är noga kontrollerat, så den borde vara felfri!"
Warrio:"Tycker vi borde testa den.. Vart finns alla spakar & knappar?"
Wario-Ware-Man:"Alldeles framför den inbyggda monitorn, som visar status, vad för något som ska regna,
och så vidare. Jag har gjort allt löjligt enkelt, pilknapparna låter användaren växla mellan de saker som
finns förprogrammerade, spaken sätter igång vädermodifieringsproccessen, och den röda knappen, som ni vet,
stänger av själva maskinen. Dra i spaken en gång till för att avsluta vädermanipuleringen!"
Warrio:"Ok, bara att köra igång.. Så.. Så där.. Vitlök ska det regna!.. Ok VARIO, dra i spaken."
*Chuck.*
Borta vid Warios hängmatta:
Wario:"ZZzzz.. Snaaaarrk!!!.."
... *Bonk*
Wario:"Aaj, vad var det som.. Oh fan. Börjar det regna vitlök eller?.."
*Bonk*
Wario:"Aao, en till vitlök!.. hm.. Höh.. Vad?.. Har jag hamnat i himlen eller?? Yaahooo!! Vitlöksregn!! OOOh,
viitlöök!!! Koom till mig mina små älsklingar!!*Chomp**Chomp**Chomp**Chomp**Chomp*"
Warrio:"Jaså, har fatsot vaknat nu!"
Wario:"Buurp!.. Vart kommer allt detta vitlöksregn ifrån tjockisar??"
VARIO:"Från Wario-Ware-Man's nya uppfinning;"Rain to Garlic Weather Manipulator"!"
Wario:"Jaså? Vad gör den med vädret då?"
Wario-Ware-Man:"Den manipulerar vädret, som gör att det regnar allt från vitlök till alla övriga matprodukter!"
Wario:"Kan man göra så det regnar guld också?"
Wario-Ware-Man:"Mjaae. Tyvärr inte, det hade jag inte programmerat in!"
Wario:"Åh, synd."
Wario-Ware-Man:"Jag må göra lite justeringar senare. Just nu håller vi bara på och testar den!"
Wario:"Maskinen e alltså i teststadiet säger du?"
Wario-Ware-Man:"Precis. Den ser färdig ut, men än så länge vet jag inte om något är fel med den.. Men
det märker vi nog förr eller senare."
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Wario:"Åh, ok. Lycka till då!"
Wario-Ware-Man:"Tack Wario! .. Vet du, ibland är du faktiskt rätt trevlig av dig."
Wario:"Aah. Inte är jag elak jämt. Minns du den gången då vi skulle ha snigeltävling, och allting blev sabbat?"
Wario-Ware-Man:"Åh, det ja. Men vi listade ju ut förrädaren till slut."
Wario:"Det var tider då.. Hoppas Monitorn håller sig borta härifrån ett bra tag."
Wario-Ware-Man:"Vill du följa med oss ut på landet och spela lite minigolf någon dag? Du gjorde så att vi
slet oss ifrån TV soffan och åkte iväg & tävlade med sniglar, vilket ju var ganska kul, och dessutom bjöd du
oss på lite äkta käk. Så nu e det VÅRAN tur att ge dig något & göra!"
Wario:"Tjaa.. Kan jag nog tänka mig. Det snöar ju knappt längre, så det går bra. När jag har tid förstås!"
Wario-Ware-Man:"Ah, visste du skulle gå med på det."
Wario:"Precis. Wario backar inte undan för något överhuvudtaget!.. Utom vissa saker.."
Warrio:"Hördu Wario-Ware-Man! VARIO har proppat i sig vitlök så han blev smällfet!!"
Wario-Ware-Man:"Har han?? Ok Wario, måste tyvärr gå. Jag har ett litet problem att ta hand om!"
Wario:"Vädermaskinen eller?"
Wario-Ware-Man:"Nä, det vita fettot VARIO! ... Wario, ta och käka upp vitlöken på din tomt innan det sväller över!"
Wario:"Men.. Hur ska jag få i mig allt det där?!"
Wario-Ware-Man:"Du har väl en bottenlös mage eller."
Wario:"... Joo. Om jag tänker efter, så har jag ju det. Ibland glömmer jag bara bort det alltså, och...
Jaha, han gick.. Ok, får ta och äta upp vitlöken utanför huset, annars svämmar det över!"
Borta vid ytterdörren i Wariobrödernas hus:
Wario-Ware-Man:"Oof, hnn.. VARIO, HUR mycket vitlök har du ätit egentligen?!!"
VARIO:"Tjaa..(BUURP!!) .. 50 kg.!"
Warrio:"Du. För oss känns det som om du ätit upp en smällfet Woodstock!!"
Wario-Ware-Man:"Hnn!!... Graah!.. Nåja, bara vi får in honom så.."
38 minuter senare:
Wario-Ware-Man:"Pust.. Phew.. Nää, det e hopplöst!"
Warrio:"*Flåsa*..*Flåsa*.. Håller med. Det går bara inte, hur mycket vi än försöker."
.. *Boing!*
Warrio:".. Höh?!!"
VARIO:"Grabbar. Jag kom in!!"
Wario-Ware-Man:"Jaha?.. Undra om det inte är falsklarm bara.."
... Wario-Ware-Man:".. Nä. Inget falsklarm, han tog sig in själv!"
Warrio:"Du, kolla på dörren!"
Wario-Ware-Man:"Vad?.. Wha?! .. Waaha ha ha haa!!"
VARIO:"Ja ja, dörren böjde sig när jag skulle ta mig in!"
Warrio:"Äh, glöm det där. Vi beställer hem en ny dörr när vi har råd!"
1 timme senare:
Wario-Ware-Man:"Ha ha ha ha... Ha.. Ha... GÄÄÄSP!!.. Nä, nu blev det där med dörren dötrist! Ska vi
gå in?.. ??.. Vad håller ni på med egentligen?? Ta ut de där öronpropparna nu, jag har skrattat klart."
Warrio:"Jaaa.. I minst en timme.."
VARIO:"Har du stått här och skrattat åt samma sak så våra öron höll på & trilla av!"
Wario-Ware-Man:"Amen ni kunde väl ha gått in utan mig?! Jag kommer när jag är färdig!"
Warrio:"Du, försök berätta för papegojan om det där, han verkar inte kontaktbar just nu!"
Wario-Ware-Man:"Låt mig undersöka saken."
.. *Slam!*
Warrio:"Papegojan är i sin bur i köket."
Wario-Ware-Man:"Amen tjeenare Papegojan, hur e läget?"
Papegoja:"......."
Wario-Ware-Man:"... Haallååå! Svara mig!"
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Papegoja:"......."
Wario-Ware-Man:"Hördu, hallå? Kan du höra mig?"
Papegoja:"......."
Wario-Ware-Man:"Ok, väldigt skumt.. Öh, Papegojan. Säg inte att du reagerade på mitt skrattande där
ute... Jag skrattar väl inte SÅ avskyvärt, eller?"
Papegoja:"... HAA-HAA-HAAA!!"
Wario-Ware-Man:".. Ok, antagligen är det väl det.. En liten fråga bara... Har du börjat gå & blivit senil
eller??"
Papegoja:"STICK, TJOCKSMOCK!!!!"
Wario-Ware-Man:"OK OK, TA DET LUGNT! Jag går väl då."
Warrio:"Nå. Hur gick det?"
Wario-Ware-Man:"Inte så bra. Antagligen har han reagerat negativt på mitt skrattande, eller också har
han blivit senil och enstörig, för han kallade mig "Tjocksmock"!!"
Warrio:"Tja, vi får väl se om han blir sig själv igen senare.."
Wario-Ware-Man:"Men, om inte.. Vad har det då tagit åt honom?"
VARIO:"Jag minns att han kallade mig för tjocksmock dagen innan!"
Warrio:"Så. Har det där pågått länge?!"
VARIO:"Jag vet inte hur länge liksom, det började igår!"
Warrio:"Men när jag var i köket och kollade till honom så var han som vanligt.. Hm. Kanske har jag missat
nåt.. Jag går och kollar till honom en extra gång!"
VARIO:"Ja. Gör det du."
*Men Papegojan, där har vi ju dig. Tjenare på dig, hur e läget!... Öh, hördu, den där sura näbben tycker
jag inte om!* ... *SHUT UP TJOCKSMOCK!!!!* *BRÖÖL!!* *OOAAAJJ!! Min NÄSA!! Ok, detta var droppen!*
*KRAAA HA-HA-HA-HA-HA!!*
VARIO:"Jaha, han kallade även sin ägare för tjocksmock, eller hur va?"
Warrio:"Japp. OCH bet mig i näsan! Något ÄR fel med honom!"
Wario-Ware-Man:"Jaja, vi får se hur han är i fortsättningen, annars kommer han att bli en fara. Inte
bara för oss, utan även för alla mataffärerna!.. Såvida det bara e brist på... Vad fanken det nu är."
VARIO:"Nu bryr vi oss inte mer om det grabbar, dags att titta lite på TV!"
Warrio:"Jaha? E det Tjockis-Nyheterna som gäller?"
Wario-Ware-Man:"Precis.. Vart jag nu lagt fjärren.. Ah, DÄR har vi den!"
*ZAP!*
Tvn:*God morgon, och detta var Tjockis-Nyheterna, nyheter för alla vitlöksätande tjockisar..*
Warrio:"Ämen tjena, där har vi ju den där filmen igen!"
VARIO:" "Det Regnar Köttbullar"?"
Wario-Ware-Man:"Precis. Inspirationskällan till min vädermaskin."
Warrio:"Jaså? Kommer din vädermaskin att kamma in lite cash tro?"
Wario-Ware-Man:"Hm.. Det där har jag inte riktigt tänkt igenom.. Men det kanske den gör.. När vi får
användning för den!"
Warrio:"OK, jag undrar hur de tänkte när de gjorde den där filmen alltså, men den verkar inte speciellt
rolig i mina ögon!"
VARIO:"Vad du har kommentarer om den då!"
Warrio:"Hm.. Om det regnade äpplen, så skulle nog Applelin ha vart på plats med en gång!"
Wario-Ware-Man:"Vem pratar du om??"
Warrio:"Ööh, ingen."
Wario-Ware-Man:"Ingen? Jaha, jag va' säker på att du nämnde någon där."
Warrio:"Ööh.. Nä, ingen alls!"
Wario-Ware-Man:"Hm. Konstigt, då måste jag hört fel."
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Warrio:"... By the way, mina läsare, Applelin e en liten tvättbjörnsflicka med röd kjol, med vita fransar på,
mössa, och vantar. Dessutom plockar hon äpplen, i mängder. Vem vet vad hon egentligen använder dom till,
för skapar'n, "Conkerguru", har inte givit ut någon info om varför Applelin är så intresserad av äpplen, gulliga
saker, å ting... Ja ja VARIO, jag pratar med läsarna igen! Och om vem jag pratade om, så var det inget
vettigt! Återgå till TV-tittandet!"
VARIO:"Men, jag sa ju inget!"
Warrio:"Nä, men det syntes på blicken!"
VARIO:"Ok ok.. Kan vi lägga det åt sidan nu??"
Warrio:"Ok, kan vi göra. Nu ska vi bara sitta och titta på TV, eller hur."
Wario-Ware-Man:"Japp, där sa du minsann nåt!"
Så, det verkar alltså som om Wariobröderna (Wario-Ware-Man.) grejat ihop en liten vädermaskin, som dom
tänker tjäna storkovan på. Utanför deras hus däremot, så ser hela området inte så fräscht ut; Woodstocks
och Dumb-Crows kämpar för att ta sig igenom det väldiga havet av vitlök, och för att inte tala om alla
bilister och cyklister, så följer de okontrollerat vitlökshavets strömmar. Warionäsor har dessutom dykt upp
lite här och var, troligen har de känt doften av vitlök, och, med sina näsborrar, käkar de vitlök så det står
härligt till, en riktig festmåltid för Warionäsorna kan man säga. Men sorgligt nog så har alla Woodstocks &
Dumb-Crows börjat stinka vitlök, så Warionäsorna lockas till de, och anfaller de, i hopp att få i sig den
näring de behöver, så de kan skita ut nya Warionäsor igen.. Varför vi visar detta dramatiska, är bara för
säkerhetens skull. Ni kanske inte kommer tro det, men en vacker dag kommer erat jordklot att befolkas av
Warionäsor, ungefär lika stora som Trästockar. De må se knäppa ut, men passa er; OM ni retar en Warionäsa, så kommer de gå till attack!! Och situationen blir verkligen förödande, med dramatiskt, äckligt, och
väldigt snorigt resultat! WAAHA-HA-HA-HAAA!! WARIONÄSORNA SLÅR TILL IGEN!! .. Ok, nu kom jag
av mig.. Just det. Medans alla invånarna drunknar i vitlök, så tar vi en titt hos Wario, och han verkar ha
glufsat i sig alldeles för mycket vitlök.. Men som tur är så får han konstigt nog plats med mer vitlök, genom
att den bottenlösa magen "konverterar" vitlöken till sedelbuntar, som han sedan hostar upp(Ok, jag själv vet
inte hur det där går till, men.. Whatever, detta är ju bara en serie(i textformat än så länge, JAG VEET!),
så vad som helst kan hända.)!.. Bleech, hur är hans kropp skapt egentligen??.. Nåja, några timmar senare
har hela Shadow Moses Island blivit översvämmat med vitlök, ungefär nästan upp till taket på husena, och
tomtägarna sitter uppe på taket(Men sorgligt nog blir antastade av Warionäsor, eftersom dom(tomtägarna)
stinker fortfarande vitlök.).. Ska inte Wariobröderna stänga av vädermaskinen snart??:
Wario-Ware-Man:"... Jaha, här har vi något om en vitlöksflod tydligen, och det ser ut att vara precis där vi bor!"
Warrio:"Inte kan väl Shadow Moses Island ha översvämmats med vitlök?"
VARIO:"Det är det vi inte riktigt vet än."
Wario-Ware-Man:"Förresten, Papegojan börjar bete sig väldigt konstigt."
Warrio:"Hur menar du Wario-Ware-Man?"
Wario-Ware-Man:"Jo, han kraxar och flaxar och har sig vid buren!"
Warrio:"Ok, det där har jag inte sett honom göra tidigare."
VARIO:"Nä. Men, då är det något som är fel.."
Warrio:"Med Papegojan??"
VARIO:"Nej, det måste vara något annat.. Undrar om det egentligen är vädret han reagerar på."
Warrio:"Jaså? Så det är det han har känt av hela tiden!"
Wario-Ware-Man:"Precis, något stämmer inte. Till och med jag börjar bli lite såsig i skallen. Vad säger ni?
Ska vi gå ut?"
Warrio:"Just det. Lite frisk luft är nog vad vi behöver!"
... Wario-Ware-Man:"Hnn... Hnnn!!... Ah, jag får inte upp dörren grabbar!"
Warrio:"Har dörren fastnat? VARIO, gå ut till fönstret och kika lite!"
VARIO:"Ok! ... Hm.. Vad? .. Ööh, jag vet nog varför!"
Wario-Ware-Man:"Får jag titta! ... Åh nej! Det verkar ha blivit översvämning av allt vitlöksregn!!"
Warrio:"Vad ska vi göra Wario-Ware-Man?"
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Wario-Ware-Man:"Tja.. Jag hade för mig att jag implementerade en funktion som stänger av vädermanipuleringen
efter ett tag, men då hade jag nog fel.. Ok, vi får helt enkelt stänga av vädermaskinen.. När vi kommer ut förstås!
Har nån av er en såg?"
Warrio:"En såg?"
Wario-Ware-Man:"Ja, en såg. Motorsåg? Så vi kan göra ett hål i dörren?"
Warrio:"Jag går och kollar lite i vårat förråd, kommer strax!"
Wario-Ware-Man:"Ok!"
Någon minut senare:
Warrio:"Grabbar!! Jag har hittat en såg!"
Wario-Ware-Man:"Oj, så bra! Är det en motorsåg?"
Warrio:"Nä. Tyvärr. Detta var allt jag hittade."
Wario-Ware-Man:"En vanlig såg alltså? Ok, denna får duga.. Ok, dags att såga!"
*Såga, såga, såga.*
Efter 10 minuters sågande:
Wario-Ware-Man:"Ha-ha, äntligen fick jag till ett hål. Stort nog för oss att ta sig igenom.."
*Glomp?!!* *RUMBLE RUMBLE!!*
Warrio:"Oh fan. Här får man vitlök på beställning helt plötsligt!"
Wario-Ware-Man:"*Mpfh... Ptvii!!*.. Ok, redo grabbar?"
Warrio:"Jag är redo!"
VARIO:"Är lite nervös.."
Warrio:"Behöver du inte vara. Det e bara vitlök. Du dör inte av att simma i lite vitlök."
Wario-Ware-Man:"Ok, då var det dags. Jag går ut först. Warrio, du går ut efter mig!"
Warrio:"Ok Wario-Ware-Man! VARIO, du går ut efter mig.. Om du kan ta dig ut förstås!"
VARIO:"Ok!"
Utanför huset:
Wario-Ware-Man:"Herrevitlök! Vitlöken känns nästan som vatten, och det går att simma i! .. Ah, där är du
Warrio. Började undra vart du tog vägen."
Warrio:"Varför känns det som om vi simmar i vatten?!"
Wario-Ware-Man:"Jag kan ställa samma fråga till dig Warrio, jag har ingen aning jag heller... Var är
VARIO förresten?"
... *Faan också! Jag har fastnat!!*
Wario-Ware-Man:"Nu igen?!.. Han borde gå ner lite i vikt.. Warrio, vi måste hjälpa VARIO ut, han har
tydligen fastnat i hålet som vi gjorde i dörren!"
Nere vid ytterdörren:
VARIO:"Åh tjena på er. Har ni kommit för att hjälpa mig ut??"
Warrio:"Japp. Kan du räkna med! Man lämnar inte en tjockis i nöd!"
Wario-Ware-Man:"Ärligt talat, du borde nog fundera på att banta. Om du hela tiden fastnar i saker och
ting så kan vi inte hjälpa dig i direkt alla situationer!"
VARIO:"Tja.. Jag lär nog börja fundera lite på det hädanefter."
Wario-Ware-Man:"Äh, inget att bry sig om nu. Nu ska vi hjälpa dig ut!"
5 minuter senare:
Wario-Ware-Man:"Stöön, phew.. Nä, meningslöst."
Warrio:"VARIO, prova med att dra in magen lite!"
VARIO:"Ok."
*Boing*
VARIO:"Wahoo, det funka't!!"
Wario-Ware-Man:"Så vi simmade alltså ner hit i onödan.. Ok, dags att simma upp till ytan bröder, vi kan
inte vara under vattenytan i evighet!"
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Warrio:"Ok! Kom VARIO, vi måste simma upp!"
VARIO:"Ok, jag kommer!"
Wariobröderna simmar upp till vattenytan för att få lite luft. När de väl kommer upp till ytan ser de att
hela området blivit översvämmat av vitlök, och det regnar fortfarande vitlök. Kommer Wariobröderna att
ställa allt till rätta igen, eller är det över för våra vänner? Det får vi ta allt snarast reda på:
Warrio:"Oh fan, hela Shadow Moses Island har blivit vitlöksöversvämmat!!"
Wario-Ware-Man:"Just precis. Det kanske är dags att stänga av vädermaskinen nu. Antagligen har det
regnat så mycket att det blivit översvämmning!"
VARIO:"Kolla. Wario sitter uppe på taket!!"
Wario-Ware-Man:"Och fiskar?! Ok, han är lite korkad ibland alltså!"
Borta hos Wario:
Wario:"*Visslar* ... Höh? Vad vill tjockisarna?"
Wario-Ware-Man:"Wario, ursäktar om vi avbryter din lilla fiskestund, men.. Varför sitter du och metar??"
Wario:"Mjaa. Det blev för mycket vitlök, så jag bestämde mig för att fiska istället!"
Wario-Ware-Man:"Jaha.. Går det bra då?"
Wario:"Nej, egentligen inte. Jag försöker fånga en väldigt sällsynt "Guldfisk", som, enligt en viss myt, har
en speciell förmåga att spy upp guld, rubiner, smaragder, och lite annan skit!"
Wario-Ware-Man:"Då har du isåfall ingen tur här. Då måste du ut i atlanten och resa, med båt."
Wario:"Jo, rätt. Men man kan alltid försöka hemma!"
Wario-Ware-Man:"Ja det förstås, du e ju envis av dig.. Men hoppas lyckan kommer till dig!.. Vi ska
förresten stänga av vädermaskinen, för det är ju bannemig vitlök till både höger och vänster här!"
Wario:"Ok, lycka till med det. Jag sitter och metar så länge, för jag vet ändå inte hur den där mackapären funkar."
Wario-Ware-Man:"Phew.. Puh.. Strömmen blir bara starkare & starkare! Fort, vi måste hitta något att
använda som flotte."
Warrio:"Jag ser en stock bredvid mig!"
Wario-Ware-Man:"Ok, fort, simma mot den, den får inte åka iväg!!"
När Wariobröderna väl kommit upp på stocken:
Wario-Ware-Man:"Phew.. Äntligen!.. Jag tror inte vi orkar paddla hela tiden, så nån av oss får vara motor där bak!"
Warrio:"Åh nä, INTE jag iallafall!"
Wario-Ware-Man:"Inte jag heller.. Kanske VARIO?"
VARIO:"Vad?! Åh nä!"
Wario-Ware-Man:"Sorry, vi måste ha en motor där bak!"
VARIO:"Nä, GLÖM DET!"
Wario-Ware-Man:"Kom igen. Du vill väl inte bada i vitlök resten av ditt liv eller?"
VARIO:"... Aah, ok då!"
Någon minut senare:
VARIO, med sin näsa bunden bakom stocken:"Detta känns verkligen genant.."
Wario-Ware-Man:"Seså där, nu när vi har en motor så måste vi först få igång den.. Tyvärr har den inget
snöre, så vi får använda en annan teknik.. Warrio, ge VARIO en vitlök kryddad med curry så han blir gasig
i magen!"
Warrio:"Ok!.. Ok VARIO, gapa stort!"
VARIO:"Nä-ä!"
Warrio:"VARIO, gör som jag säger, gapa stort!"
VARIO:"NEJ!"
Warrio:"Du, om du inte samarbetar så lämnar vi dig här ute i vitlöksfloden ensam, och det vill du inte va?"
VARIO:"Ööh, nä."
Warrio:"Nä, just det. Ta och öppna gapet nu!"
VARIO:"Ok!.. AAAAh!" *Glomp!*
VARIO:"*munch munch!*... Huh?.. Oh fan, börjar köra racer i tarmarna! Of.. Måste... Fisa!.. Hnn... Hnnnn!!.."
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Warrio:"Tre. Två. Ett!"
...*BRRÖÖÖÖÖÖUUM!!!*
Wario-Ware-Man:"Yaahooo!! Då far vi bröder!"
2 timmar senare:
Warrio:"Du Wario-Ware-Man. Vi har tydligen hamnat någon helt annanstans! Är du säker på att vi åker rätt?"
Wario-Ware-Man:"Klart jag är. Vart annars skulle vi fara??"
Wariobröderna åker omedvetet runt omkring på alla möjliga platser på jorden. I slutändan åker de runt hela
jorden på bara några minuter! Sen efter det ser vi Wariobröderna på samma ställe de först började färden vid:
Wario-Ware-Man:"Men vad fan, har vi åkt runt i cirklar eller?"
Warrio:"Ja, må vi ha gjort."
... *Bump!*
Wario-Ware-Man:"?? Vad var det?"
Warrio:"Vi har nog åkt in i nåt, men vad?"
Wario-Ware-Man:"Men vänta, nu känner jag igen mig! Vi är hemma igen!"
Warrio:"Är vi? Man ser ju att Wario sitter på sitt tak och metar, så vi är nog hemma!"
VARIO:"Jaså.. BUURP!!.. Nu är jag helt slut.. Får jag sluta mitt jobb som båtmotor nu?!?"
Warrio:"Jadå. Nu har vi ingen användning för dig som båtmotor längre!"
... VARIO:"Jahapp, stocken verkar flyta på... undrar om den nån gång kommer börja sjunka."
Wario-Ware-Man:"Kanske, eller inte... Iallafall, nu måste vi leta upp vädermaskinen, och stänga av den!"
Warrio:"Ok, framåt marsch!"
VARIO:"... Huh? Jag ser den!"
Warrio:"Jaså? Vart?"
VARIO:"Alldeles bakom er!"
Wario-Ware-Man:"Vad fan flyter den bakom huset för? Nåväl, vi får ta och dra upp den i land... Öh, tak menar jag!"
Sen efter att Wariobröderna dragit upp vädermaskinen:
Wario-Ware-Man:"Phew.. Flås.. Äntligen.. Ok, dags att stänga av den.. Hur man nu gör det.. Aha, nu vet
jag. Man ska dra i spaken om man vill avsluta vädermanipulerandet.. Bara att dra i spaken!.."
..*CRACK!!*
Wario-Ware-Man:"??.. Vafan, spaken gick sönder!!"
Warrio:"Va?!.. Jahapp. Hoppas att vädret blir sig självt igen sen bara!"
Wario-Ware-Man:"... Ok, bara att hoppas!"
.....
3 timmar senare:
Warrio:"Nä vet du. Nu har vi väntat i 3 timmar, och vädret är fortfarande som den är!"
Wario-Ware-Man:"Vad sjutton ska vi göra? Jag har även prövat att trycka på den röda knappen, men det
verkar inte funka!"
VARIO:"Tja.. Om du inte drog i spaken så den gick sönder, så hade knappen fungerat!"
Wario-Ware-Man:"Ok, ok, dumt gjort av mig.. Men nu ska vi bara få stopp på eländet."
Warrio:"Har du provat med att göra så att det regnar annat?"
Wario-Ware-Man:"Ööh, nä, har jag inte. Kan väl testa det.. Men då måste vi först laga spaken!"
Warrio:"Men.. Om nu spaken är nerdragen, så kanske pinnen inte behövs."
Wario-Ware-Man:"Ja, just det! Att jag inte visste det. Ok, då är det bara att lita på pilarna.. Ok, vad
sägs om det här!"
Borta hos Wario:
Wario:"*Visslar.* .. Huh?"
*Blatt!*
Wario:"Hmf.. Vad?.. EEW, har det börjat regna FISK eller??"
Borta hos Wariobröderna:
Warrio:"EEEW, fisk!?"
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Wario-Ware-Man:"Jaja, hur skulle jag kunna veta! Ok, får väl prova något annat.. Ok, detta då?"
Borta hos Wario:
Wario:"... Huh? Har det slutat regna fisk nu?.. Phew, tack!.."
...*Sploosh!*
Wario:"Vad?? Yuck! Nu regnar det SMÖR också!!"
Borta hos Wariobröderna:
VARIO:"Jaha, nu ska vi helt plötsligt bada i smör!"
Warrio:"Du, jag har en fetthalt som heter duga faktiskt, högre fetthalt än så behöver jag inte!!"
Wario-Ware-Man:"Jag må göra justeringar senare, när maskinen väl stängts av! .. Vad sägs om.."
Borta hos Wario:
Wario:"Hua. Det där var minsann kladdigt.. Höh? Känner något hett! .. Wha! .. YEEEEEOOOOWW!!!! Ska
någon steka mig till middag eller??!!!"
Borta hos Wariobröderna:
Warrio:"Jaha, nu regnar det LAVA helt plötsligt!! Ta SKYDD!!!!"
Wario-Ware-Man:"Aj faan!!"
VARIO:"HERREVITLÖK, den där mackapären är ju LIVSFARLIG!!"
Wario-Ware-Man:"Jag ska ställa vädret till rätta igen!! .. Vad sägs om något kylande?"
Borta hos Wario:
Wario:"Mummel, grummel... Jaja, lite lava har man väl inte dött av!.. Bortsett från att jag blev helt sotsvart förstås.."
*FREEZE!!*
Wario, stelfrusen:"... Ok... Jag.. T-T-Tar t-tillbaka... D-Det... D-D-Där!!"
Borta hos Wariobröderna:
Warrio:"Jaha, nu blev d-d-det minu-u-u-sgrader h-helt p-p-plö-ö-ötsli-i-igt!!"
Wario-Ware-Man:"J-Jag är p-p-på väg!!"
Någon minut senare:
Warrio:"Phew, nu smälter isen!"
Wario-Ware-Man:"Nu ska jag bannemig stänga av skiten!!"
Borta hos Wario:
Wario:"Huua! .. Jaha, då försvann vintern lika fort som vinden själv!.. Nu ska det väl inte ske fler obehagligheter.."
*Haa-hahaha!!*
Wario:"Huh?! Inte har vi väl fiskmåsar här??"
*HNNNNN!!!* *Brööl!!* .. *Blatt!!*
Wario:"Vad faan, vill ni ha krig eller!! Ok då ska ni få det!!"
Borta hos Wariobröderna:
VARIO:"Vad fan? Det regnar fiskmåsskit grabbar!!"
Warrio:"Detta blir bara knäppare och knäppare!!"
Wario-Ware-Man:"Jag försöker stänga av den!!"
30 minuter senare:
Wario-Ware-Man:"Nä vet ni vad, nu har jag provat på allt som finns programmerat i maskinen, och ändå
får vi aldrig stopp på den!!"
VARIO:"Jaha. Då har vi bara ett val; Slå på kontrollbordet!!"
Warrio:"Va?? Är du galen?!!"
VARIO:"Nä, jag gör det! Jag ska, en gång för alla, få den där skitgrunkan att sluta!! GRAAAAAH!!!!"
Wario-Ware-Man & Warrio:"NEEEEEEJ!!!"
*SMASH!!!*
Rain To Garlic Weather Manipulator:"Biiyoooooomm..."
Warrio:"... Huh, det funkade!! VARIO, du är en hjälte! Du har räddat hela världen!! .. VARIO?.. VARIO?!"
Wario-Ware-Man:"Ajaj, stackarn, han måste ha blivit så aggresiv så att han tappade kontrollen och
kollapsade efter att ha slagit i kontrollbordet! Hoppas inte han är medvetslös!"
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Warrio:"Jodå, det är han allt. Vi får ta och bära in honom."
Wario-Ware-Man:"Ingen fara VARIO, hjälp är på väg!"
Just det. Verkar som att Wariobröderna fått stopp på vädermaskinen nu, och det är tack vare VARIO som
det hela fick ett slut. Men tyvärr kollapsade våran hjälte VARIO i slutet, och nu är det upp till våra
bröder att få honom att vakna upp igen. De spenderar resten av dagen, inklusive kvällen, och natten, men
fortfarande ligger han på soffan, medvetslös. Hur detta kommer sluta, only time will tell:
Wario-Ware-Man:"Nää vet du. Vi har gjort allt vi kunnat, och ändå ligger han där, helt lealös!"
Warrio:"Varför skulle detta hända dig? Varför??"
Timmarna går, och det börjar närma sig gryning. Kommer VARIO att gå bort för evigt?? Jag är själv lite
nervös faktiskt. Warrio sitter fortfarande hos VARIO, och bönar och ber:
Warrio:"Please VARIO, du får inte lämna oss nu! Tänk, vad roligt vi haft tillsammans, och alla äventyr vi
varit med om!.. Snälla, du får inte gå bort nu! Du får det bara inte!! Vi kommer sakna dig annars! ...
VARIO, snälla... Men kom igen, ge inte upp! ... *Snyft.*.. Om bara ett mirakel kunde... Men.. Det lär nog
inte hända iallafall.. Jahapp.. En familjemedlem går tydligen bort.. Om du bara kunde säga något!"
VARIO:"........"
Warrio:"... Men hallå.. Du måste väl ha NÅGOT och säga??.. Ååh, detta är meningslöst.. gääsp.. Måste..
Sova... Är.. Väldigt.. Trött... ZZZZ... ZZZZZZzz..."
VARIO:".... ? ... Uugh, var är jag?"
Warrio:"ZZZz... Huh?? Vad?!.. Har du vaknat??"
VARIO:"Warrio.. Vet du var vi är någonstans?"
Warrio:"Wario-Ware-Man!! VARIO har vaknat!"
... Wario-Ware-Man:"Gääsp.. Warrio, säg inte att du bluffar bara.. Amen tjenare VARIO, gamle kompis!
Inte visste jag att du skulle återvända!!"
VARIO:"Jaha, och där är du! .. Var är vi??"
Wario-Ware-Man:"Hemma såklart! Herrevitlök vad vi varit oroliga för dig!"
VARIO:"Så.. Vi är hemma?"
Warrio:"By the way, så borde du vara kvar i soffan i några timmar till, annars kanske du faller tillbaka i
medvetslöshet igen!"
VARIO:"Ingen fara, jag kan sitta upp!"
Wario-Ware-Man:"Jag går och fixar lite frukost så länge!"
Warrio:"Där ser man, sånt här händer väldigt sällan."
Efter att några timmar gått är allt ungefär som vanligt igen, och Wariobröderna gör det de brukar göra.
För VARIO däremot så är han fortfarande inte riktigt med på vad som pågår, men som tur är kan han stå på benen:
VARIO:"Så. Jag har alltså räddat världen säger ni?"
Warrio:"Just det. Vädermaskinen är nu av, och vädret har blivit normalt igen. Tyvärr ligger det nog
fortfarande lite vitlöksrester kvar runt vissa hörn på gatorna, men det håller på och fixas nu!"
Wario-Ware-Man:"Och utan dig, så skulle vi alla ha gått under. Det gjorde du bra!"
VARIO:"Mjaae.. Jag vet inte vad som riktigt tog åt mig där, och sen blev allt kolsvart."
Wario-Ware-Man:"Men nu är du i livet igen, och så länge du är med oss, kommer inget ont att hända dig!"
Warrio:"Jahapp. Det var allt för denna omgången kära läsare. Men missa inte Säsong 2 av The Wario
Show!, för då blir det verkligen fart och speed! .. Nä, inget skämt, vi kommer inte sitta i soffan och bara
lata oss, vi kommer vara ute på en hel del äventyr, inne i våran TV förstås! Ha det bra så länge! Byebye!!
SLUT~THE END...
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