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 då detta började/skrevs klart: 08/08/2009 00:21-14/08/2009 20:42)
Episod 2: Virtual-Wario!! Del 1/2
Det är en helt vanlig dag i Smash Bros. världen och alla tjockisar verkar ha tagit en break från
fightandet! Och det är jag, Wario, som berättar här, och ingen annan.. Hmm... Verkar som
om Wariobröderna har något fuffens för sig, och det får vi ta reda på, eller hur?:
Warrio:"Hmm... Näpp, vad säger ni Wariobröder, ska vi gå och titta på film idag?"
VARIO:"Vilken bra ide´ Warrio!! När går den?"
Warrio:"Öh, vet inte, kanske någonstans mellan 2 och halv 3. Den sägs vara ganska bra!"
Wario-Ware-Man:"Tja, vad jag vet så är det första episoden som visas där, inne på biosalong nr.2!"
Warrio & VARIO:"Avsnitt 1?!"
Wario-Ware-Man:"Just det, samma episod som den första från denna showen!!"
VARIO:"Vad?! Har vi blivit kända nu helt plötsligt?"
Warrio:"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!!"
Wario-Ware-Man:"Kan du lita på Warrio! Kommer du VARIO?"
VARIO:"*RAP!!*Öhm.. Jag kommer sen Wario-Ware-Man, jag ska bara käka färdigt denna skål med
STORA, saftiga, stinkande vitlökar!*FIS!*"
Wario-Ware-Man:"Jaha. Ok, gör det då, men då lovar du att inte sacka efter!!"
VARIO:"Nädå Wario-Ware-Man!"
Warrio och Wario-Ware-Man beger sig iväg själva medans VARIO sitter kvar i soffan och käkar
upp ALL vitlöken som blev över, men om han kommer att hinna ikapp dom andra är det faktiskt ingen
som vet än, men det får vi se senare:
Warrio:"Du Wario-Ware-Man, VARIO har inte synts till på flera timmar, och vi är snart redan framme
vid själva huvudentre´n!"
Wario-Ware-Man:"Vad var det jag sa Warrio, VARIO har aldrig kunnat ta vara på tiden, som han
sitter och käkar jämt så är det faktiskt ganska meningslöst att bara sitta här och vänta på att han
ska dyka upp varenda gång!!"
Warrio:"Exakt, och det är ju isåfall hans eget fel om han missar filmen, eller hur?"
Wario-Ware-Man:"Öh, jag oroar mig mer över hans enorma vikt än om hans irriterande förseningar!"
Warrio:"OK, jag tror nog vi får gå på bio utan honom helt enkelt!"
Wario-Ware-Man:"Där sa du minsann ett sant ord Warrio!!"
Samtidigt borta vid Wariobrödernas nuvarande högkvarter, Shadow Moses Island:
VARIO:"*UUURRP!!*Ååååh!!! Usch, fy, blä vad mätt jag är.. Måste ta mig en liten tupplur innan jag
sätter fart! 3. 2.. 1...... ZZZZ.... ZZZZ..."
Tja, VARIO lär nog inte vakna igen på ett bra tag, som han har ätit sig tjock och smällfet, men nu
går vi tillbaka till Wariobröderna, som nu står utanför portdörren:
Warrio:"YES, nu alltså, är det bara att stå här..."
Wario-Ware-Man:".. Och vänta.. Och vänta.. Och vänta.. Och vänta...."
23 minuter senare: Wario-Ware-Man:"Och.. Vänta... Ooch.. vvääntaa..."
1 och en halvtimme senare: Wario-Ware-Man:"Nä för fan, nu har vi bannemej stått här ute och väntat
i minst TVÅ TIMMAR snart!!"
Warrio:"Och jag börjar frysa ihjäl mig när som helst!!"
Wario-Ware-Man:"Ok, jag ska ta reda på vad klockan egentligen är!"
......
Warrio:"Sky-y-ynd-a-a-a d-d-dig!"
Wario-Ware-Man:"Hmm.. Vad i helv.. Har min klockat frusit eller!??"
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Warrio:"....?..!!.. Öh, Wario-Ware-Man. Jag tror jag vet varför!"
Wario-Ware-Man:"??"
Warrio:"Kom hit och snoka själv!"
Wario-Ware-Man:"ÅÅÅH, så bion hade alltså öppnat för flera timmar sen, och vi som har stått här
och väntat HELT i onödan!!"
Warrio:"..?..Och dörren verkar ha frusit fast!"
Wario-Ware-Man:"Så dörren är inte frosttålig?? Jaha, OK, då får vi knocka ner den då helt enkelt!!"
Warrio:"Inta position!"
Wario-Ware-Man:"OK Warrio, jag räknar till tre, så dänger vi ner den!! .. Tre. Tvåå... ETT! ...
Börja Tackla!!"
......
Wario:"GÄÄÄSP!! Vem fan är det som väsnas så här dags??"
Men just när Wario skulle gå ner och öppna dörren till bion, så nyvaken som han var, visste han inte
vad eller vem det var som bankade på dörren:
Dörren:"BOOOM!!"
Wario:"Vad i hela?! . Har vi börjat få inbrottstjuvar här eller?"
Han rusade ner snabbt för att se vad det var som egentligen pågick:
Wario-Ware-Man:"JAAAAA!!"
Warrio:"AAAARRRRGH!!"
Wario-Ware-Man:"NEEEJ, Warrio, landa inte på MIG!!!"
"BAADOOOM!!"
Wario-Ware-Man:"Lyft, på, din, feta.. Rumpa, Tjockis!!"
Warrio:"Ursäkta Wario-Ware-Man!"
Wario:"Ämen ser man på, Kära Wariobröder!! Har ni kommit hit för att glutta på lite film?"
Wario-Ware-Man:"Jajamän Wario!"
Wario:"Då har NI kommit till precis rätt ställe. För denna bio är inte som vilken annan som helst!"
Warrio:"Jaså!?"
Wario:"Tja, egentligen så ägde jag inte denna från början, utan någon annan snubbe som inte kunde
klara att sköta den längre, så han gav mig jobbet och nu är jag ägaren till denna otroliga bioteater!!"
Wario-Ware-Man:"Kan du förklara lite över hur fantastisk den egentligen är?"
Wario:"Hmm. 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!!"
Wario-Ware-Man:"Så, den har i princip, ALLT, alltså??"
Wario:"Exakt!"
Wario-Ware-Man:"Vad säger du Warrio, ska vi verkligen gå och titta på lite kul här?"
Warrio:"Tja, med tanke på vad Wario sa, så tycker jag vi gör ett försök!"
Wario-Ware-Man:"OK Warrio, ta så mycket du bara kan och beställ biljetterna, så försöker jag att
hitta en lämplig plats!!"
Warrio:"OK Wario-Ware-Man!!"
Medans våra vänner (eller tjockisar) förbereder sitt lilla roliga bioparty så går vi tillbaka till Shadow
Moses Island:
VARIO:"ZZZZZZ.... ooo... ?... Huh, hur länge har jag sovit egentligen... Hmm.. ?!... !!.. Åh nej, jag
verkar ha försovit mig rejält!! Fasen också, hoppas inte filmen har börjat än!!"
VARIO rusade snabbt upp, klädde på sig och sprang snabbt som fanken ut utan att ens stänga dörren!
Hmm.. Snacka om att vara så lat och glupsk som han alltså!!:
VARIO:"*URP*, *RAP*, *FIIIS*, OOF. Jädra, tjocka, blattmage!!"
Tja, han verkar ha det lite jobbigt, men det beror på att han åt sig fet och mätt. Men det diskuterar
vi inte vidare om, för nu går vi tillbaka till de andra tjockisarna:
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Wario:"Må ni ha en trevlig bioupplevelse, som man brukar säga!"
Warrio:"Samma här Wario!"
......
Wario-Ware-Man:"Dun, dun, dun.. När tusan kommer käket!"
Warrio:"Wario-Ware-Man! Jag har allt med mig nu!!"
Wario-Ware-Man:"AH, äntligen! JAG är VRÅLHUNGRIG!!"
Warrio:"Så här ska vi sitta alltså!!"
Wario-Ware-Man:"Japp, jag valde denna sittplatsen själv!"
Warrio:"Till och med världens bästa utsikt!!"
Wario-Ware-Man:"Just precis, inte en ENDA kotte i vägen!"
......
Wario:"Höhö, jaja, där ser man, inte trodde jag att det skulle ske något, men det gjorde det till
slut! Och kosingar, i massor förstås!!"
VARIO:"*RAP*, *FIIS*, *STÖN*..."
Wario:"Jaså, ännu en bioentusiast! Tjena VARIO!!"
VARIO:"Tjena själv Wario! Har filmen börjat än??"
Wario:"Den där? Inne i biosalong 2? Den börjar snart, så skynda dig om du inte vill missa en bit av
den!"
VARIO:"Och låt mig gissa, man betalar för att få en biljett va? Aldrig, ge mig den, nu!"
Wario:"ÖPP, ÖPP, sakta i backarna! Betala, eller gå ut härifrån!!"
VARIO:"Ok, ok, jag skojar bara, jag betalar väl då!"
Wario:"Tackar!!"
"Katsching"
Wario:"Må du ha en trevlig bioupplevelse!"
VARIO:"Tack, tack.."
Wario:"Förresten. Hittar du vägen in?"
VARIO:"Öhh.. Nä!"
Wario:"Här, ta denna karta, den kostar bara tre kroner!"
VARIO:"Men det var då.."
"Katsching"
Wario:"Om den inte stämmer, så titta på målningarna på väggarna, dem kanske visar vägen!"
VARIO:"Visst, visst!"
Och så går VARIO iväg med sin karta för att hitta in till biosalong 2, tillbaka till Wariobröderna:
Wario-Ware-Man:"Ah, snart börjar filmen Warrio!"
Warrio:"Puh, äntligen har vi något att se på, förutom att det just nu fortforande är "myrornas krig"
på bioduken!"
Wario-Ware-Man:"Ja, hurra, på dom vita bara!!"
Warrio:"Nä hörni era latmaskar, ge inte upp, på dem SVARTA myrorna!!"
VARIO:"Vad fasen är det frågan om här inne egentligen? Jag trodde vi skulle se på film, eller har den
redan..."
Wario-Ware-Man:"???... !!.. Ämen tjena VARIO, inte trodde vi att du skulle komma!!"
VARIO:"Ah, jag försov mig bara lite! Förresten, har filmen redan börjat?"
Warrio:"Mja, INTE riktigt än VARIO, men vi satt just och roade oss lite med "myrornas krig" under
tiden som vi väntade!"
VARIO:"PHEW, tack gode pengasäck för det!"
Wario-Ware-Man:"Ta och slå dig ner vetja, filmen börjar snart!"
VARIO:"OK!"
Wario:"Hörni grabbar, jag vill också titta på film!!"
Warrio:"Biovärden Wario!?.. Men.. Ska inte du vara där ute och sköta biljettförsäljningen??"
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Wario:"Naah, det verkar som om det inte kommer några fler biofantaster ikväll, så jag tänkte att jag
skulle titta lite jag med!"
Wario-Ware-Man:"Det är OK för oss Wario. Vart ska du sitta någonstans?"
Wario:"Vid dom lite främre sätena!"
.....
Wario:"AAAAHHH!!"
VARIO:"..?!.. Men för fan, flytta dig litegrann din jädra TJOCKIS! Jag ser ju nästan ingenting!!"
Warrio:"SHH, VARIO, nu ska vi det ha trevligt, mysigt och roligt ikväll, så börja inte klaga nu!!"
VARIO:"M-m-men, Wario..."
Wario:"Du hör väl vad Warrio säger va? SÄTT dig någon annanstans om du vill se filmen lite bättre!"
VARIO:"Mummel, mummel, grubbel, bla, bla, bla.."
.........
VARIO:"Ah, äntligen!"
.....
Wario:"AAAAHH!*FIIS*"
VARIO:"Men vad i hela?!.... Sluta jävlas med mig Wario!!"
Wario:"Äh, skiter väl jag i! ... OOH, VITLÖKAR!! AAAAAOOUUUM!!"
VARIO:"LÄGG AV!!"
Wario:"BUUUURRP!!!"
VARIO:"ÅÅh fy fan!! .. Nä nu vet du vad, nu ska jag göra något åt detta!!"
......
Wario:"CHOMP, CHOMP, CHOMP, CHOMP!"
....
VARIO:"Hmmph, matvrak! ... Hmmm..."
....
Wario:".... ??.. ?!. Men vad? Flytta på dig VARIO, du skymmer ju min utsikt!!"
VARIO:"SNIFF. AAH, detta var klart och tydligt MYYCKET bättre!! ... ?? .. OOF... !!.. Ämen
Wario, hallå eller, du kan väl för faan inte STÅ PÅ MIG??!!"
Wario:"HA, VAD säger du NU då!!"
Warrio:"VARIO!! Kan du komma HIT och sätta dig igen och vara tyst för i helsike, vi försöker höra
vad dom säger i filmen!!"
VARIO:"Jaja, OK då, jag kommer!"
Nu har filmen 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.. Hmm, undrar
vad som kommer att hända snart!..:
Warrio:"Nå VARIO, har du slutat tjura över Wario??"
VARIO:"Tja, jag antar väl det, jag får väl STÅ upp istället!"
Warrio:"Ett någorlunda klokt val VARIO, men visst är filmen suverän?!"
VARIO:"JAPP, visst är den det!!"
BIO:" "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.."
Wario-Ware-Man:"AAhahahahaa.. "BRRUM, BRRUM!!". DEN var bannemej bra eller!"
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VARIO:"Hördu Wario, varför har DU en fjärrkontroll i handen?!"
Wario:"Öh, inget speciellt, bara ifall om något i filmen skulle knasa ihop sig!"
VARIO:"Aha, så filmen kan alltså paja lite då och då, eller?"
Wario:"Tjaa, vad jag vet så finns det vanliga biofilmer i denna byggnad.. Och vissa biofilmer är på
något sätt försedda med virtuella datachip som möljiggör en hel del vissuella 3D dimensionella effekter
som annars inte går att kontrollera manuellt, typ att kunna på något sätt ta sig in i själva filmen när
den är pausad och reparera vissa skador som orsakats på vissa karaktärer eller figurer, och en hel del
annat som jag inte vet så mycket om, och jag tror nog ATT just denna filmen är EN av dom!"
BIO:" 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"!!" "
..........
VARIO:"HÖH?!.. Vad i helvete hände med filmen NU då?.... Den bara LÅSTE sig! .. Wario-Ware-Man,
Warrio, vakna..."
Wario-Ware-Man:"Vad?.. Ops, måste visst ha somnat ifrån vi båda två!"
Warrio:"Vad ville du oss?"
VARIO:"Filmen bara frös fast!"
Wario-Ware-Man & Warrio:"??"
VARIO:"Öh, ok, låt mig berätta en liten sak, ni kommer INTE att tro mig!"
En liiiiten, liiiiten förklaring senare:
Wario-Ware-Man:"Så denna filmen, som nu är frusen, är alltså en biofilm som går att kontrollera
MANUELLT, med bara en liten, fisig FJÄRRKONTROLL? Wow, jag såg allt att han höll en kontroll i
handen, så då är ju frågan; HUR får vi tag på den?"
Warrio:"Jag ser den. Under Wario's sittplats, han verkar ha slumrat ihop och tappat den när han sov!"
Wario-Ware-Man:"Hmm... Jag anar en viss känsla inom mig, som handlar om PENGAR, är ni med mig?"
Warrio:"Japp, nu tar vi och går IN i filmen och gör om den till våran EGEN version av Episod 1!!"
VARIO:"NU jädrar ska vi tjäna miljoner här alltså!"
Wario-Ware-Man:"JUST precis kära Wariobröder, exakt vad jag tänkte på, ta på er 3D glasögonen!"
Warrio:"Klar och redo!" VARIO:"3D glasögon PÅ!!" Wario-Ware-Man:"OK.. 3. 2. 1.." *ZAP!!* *FJUTT*
FORTSÄTTNING FÖLJER~TO BE CONTINUED...
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