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: 14/08/2009 23:38-21/08/2009 01:20)
Episod 2: Virtual-Wario!! Del 2/2
Ni kommer nog ihåg vad som hände i den första delen av "Virtual-Wario!!", att Wariobröderna (eller
tjockisarna) skulle gå på bio och se på film, men istället i slutet beslöt för att gå in i själva filmen och
sabotera en massa och ha sig när den låste sig! Och det är jag, Wario, som berättar här,
och ingen annan.. Hmm... Men iallafall, ta't bara lugnt, och luta er tillbaka i stolen, bänken, eller vad
fasen du nu sitter på, och bara läs och njut av den sista delen av "Virtual-Wario!!"!:
*ZAP!!!* .... *FJUTT*
VARIO:"UUh, vart tusan är vi någonstans?!?"
Warrio:"Öh, inte vet väl jag, men vi verkar ha kommit in i filmen nu!"
Wario-Ware-Man:"Hurra, vi lyckades! Nu ska här minsann saboteras, eller hur va?"
VARIO:"Ööh, jag är fortfarande lite snurrig och dåsig i skallen, men jag håller med er, filmen behöver
verkligen fräschas upp lite!"
Wario-Ware-Man:"Hmm.. Undrar vart Matvraket är någonstans nu.."
Warrio:"Öh, han står där, PRECIS bakom oss!"
Wario-Ware-Man:"..?! .. Vad fan står du och blegar på va, tigger du om stryk?? KOM igen bara
tjockis!!"
Warrio:"Det är ingen ide´ Wario-Ware-Man, han är fastfrusen!"
Wario-Ware-Man:"??.. Ja tamej tusan, du har rätt Warrio! Man kan bara PETA på honom, och INGET
händer!!"
VARIO:"Och där står vi!!"
Warrio:"Ja, dom som var i filmen ja, men detta kan ge oss lite ide´er va?"
Wario-Ware-Man:"Japp, vad väntar ni på, TÄNK!"
.........
Warrio:"......"
VARIO:"...... Hmm... NÄ!"
Våra tjockisar sitter och funderar, och funderar, och funderar på vad för lömskt dem ska hitta på i
den nu dödstysta, stillasamma filmen.... GÄÄÄSP! .. Näpp, inte speciellt mycket verkar hända iallafall:
.......
Wario-Ware-Man:"......?....!!.. AHA, jag har DET grabbar!!"
Warrio:"VAD?!"
VARIO:"Shh!"
Wario-Ware-Man:"Vi tar över deras roller helt enkelt!!"
Warrio:"Va? Ska VI ta över deras roller??"
Wario-Ware-Man:"Precis Warrio, har nån av er fjärren?"
VARIO:"Hmm.. Nej!"
Warrio:"Inte jag heller!"
Wario-Ware-Man:"Jaså?! Hm... Åh så dum jag är, jag har ju den i fickan!"
VARIO:"Phew... Så nu är det bara att flytta på grabbarna här som just nu är orörliga!"
Warrio:"Och tunga och FETA dessutom!!"
Liite, senare:
Wario-Ware-Man:"OK, då var det bara att kasta ut dem ur filmen!"
Warrio:"Jag har markerat ställena de sist stod på, inklusiv namn, så det är bara att ställa oss på
cirklarna sen!"
Wario-Ware-Man:"Perfekt, excellente. OK, nu kommer det. Ett... Och två.. Och, TRE!!"
*SWOOOSCH!!*
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Utanför bioduken:
Stela Wariobröder:*BONK!*
Inne i filmen:
Wario-Ware-Man:"Sådär, med dom där klantskallarna ute ur filmen så kan INGET stoppa oss från
att göra våran kväll EXTRA minnesvärd, eller hur va?"
Warrio:"Med MASSOR av kosingar!!"
VARIO:"Öh, ja.. Glömde jag förresten inte berätta att jag tog med lite käk också?"
Warrio:"VITLÖKEN som blev över sen imorse?! Så du åt inte upp ALLT alltså!"
Wario-Ware-Man:"Ro HIT den."
......
Wario-Ware-Man:"Hmm.. Det är inte så många kvar, men det bör väl räcka till tre tjockisar va?"
Warrio:"JAPP, jag är FETHUNGRIG!!"
VARIO:"Börja GLUFSA!!"
*CHOMP**CHOMP**CHOMP**CHOMP**CHOMP*
Och så sitter de nu och käkar, och käkar, och käkar vitlök... Någon minut senare:
Warrio:"AAAAHH, fy fan vad mätt jag är!"
Wario-Ware-Man:"Hördu VARIO, du åt inte så mycket vitlök denna gången!"
VARIO:"Nä just det, denna gången vill jag vara i toppform helt enkelt!"
Wario-Ware-Man:"Tja, bra att du tänker lite på vikten också, eftersom vi har en lååång kväll eller
natt framför oss, så är det viktigt att man är i form och så.. Äh, vad säger ni, dags att lyfta på
rumpan och utföra våran livs största roll i hela BIO historien?"
Warrio:"Tycker jag med Wario-Ware-Man, VARIO är redan igång här!"
VARIO:"LYYYYFT, PÅ-ERA-ARSLEN!!"
Warrio:"*tänker:JÄDRAR vad han skräms!*"
Och nu ser vi alla VARIO: I militärliknande kostym, och utförande:
VARIO:"FALL-IN-LINE!!"
Wario-Ware-Man & Warrio:"FFUIIIIIS!!!"
VARIO:"OK, nu när alla är här så vill jag bara fråga en sak.. Är ni redo?"
Warrio:"Vadå?!"
VARIO:"Är ni dumma eller?? Jag sa; ÄR, NI, REDO??"
Wario-Ware-Man:"JAPP!!.. Öh, jag menar; YES SIR!!"
VARIO:"BRA, som vi alla nu vet så är vi egentligen här för att göra om denna filmen till VÅRAN
version, ser ni ringarna där borta? DÄR är det vi ska stå!!"
Nu börjar dem att sätta sin lömska lilla plan i verket, och hur det hela kommer att sluta vet ABSOLUT
INGEN ännu, men jag lämnar det till er läsare som vanligt:
Wario-Ware-Man:"?!... Öm.. VARIO. Ska du inte ta av dig den där uniformen nu?"
VARIO:"Nä, det hinner jag tyvärr inte Wario-Ware-Man, för filmen börjar snart gå igen!"
Wario-Ware-Man:"Jaha just det ja, du tryckte ju på fjärren! Men var beredda nu att stå HELT
blickstilla, annars fryser den igen!"
Warrio:"Ok Wario-Ware-Man!!"
VARIO:"Jag RYSER av förväntan OCH spänning!"
Wario-Ware-Man:"OK, NU gäller det, INTA, Position;"Tackling"!"
Warrio:"YES!"
VARIO:"Har redan intagit tacklingpositionen!"
Wario-Ware-Man:"UTMÄRKT Wariobröder! 3. 2. 1! .."
Warrio:"*Tänker*VÄNTA nu! Om vi är inne i filmen när den väl spelas igång igen, vad händer då med
dem vi kastade ut??"
Ute i biosalongen:
VARIO 2:".... .... ???.. !! HÖH.. Hörni grabbar, var fan är VI någonstans?!"
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Wario-Ware-Man 2:"Tja, säg det själv VARIO, jag vet nämligen inte heller VAR vi hamnat nånstans!"
Warrio 2:"Ämen HALLÅ eller va, ser ni inte vad detta är för ställe? Vi har hamnat på BIO!!"
Wario-Ware-Man 2:"Vad i, är det SANT??"
VARIO 2:"Äh vad väntar vi på, det är fritt fram att roffa åt sig VAD vi själva vill!!"
Warrio 2:"OK Wario-Ware-Man, dags att hitta lite KÄK till oss!"
Wario-Ware-Man 2:"Bra ide´ Warrio, jag är fanimig UTSVULTEN!!"
Tja, nu behöver du inte tänka mera på det Warrio, för vi återgår nu till er tjockisar:
Wario-Ware-Man:"3. 2. 1... PÅ HONOM!!"
Wariobröder:"RAAAAAAH!!!"
Matvraket:"Huh?!"
Warrio:"Aj fan, han har redan sett oss!"
Wario-Ware-Man:"AH, PERRFEKT!! Det ingår nu i planen!"
VARIO:"Jaså?!.. Men vad ska VI göra då?"
Wario-Ware-Man:"Gå och leta reda på Final Smashen så länge medans jag distraherar Wario!"
Warrio:"OK!"
Wario:"Höh...??... Vem i hela friden är DU?!"
Wario-Ware-Man:"Jag, är Wario-Ware-Man, och dom där andra var mina feta, korkade bröder!"
Wario:"Jaha?.. Phew, bara undrade, för dem såg jädrans lik ut mig!"
Wario-Ware-Man:"Jag vet, ibland går det inte att skilja på dom, även jag kan ha svårt och veta
vilken av dem man menar, men de har olika färger på sina kläder så man vet ju vem som är vem.."
Wario:"Öh, tack.. Men jag undrar bara.. Ärligt talat, vart skulle dina bröder iväg nånstans?"
Wario-Ware-Man:"Öh... Nja, de skulle bara på muggen!"
Wario:"Åh, OK!"
Medans Wario-Ware Man snackar lite med Wario så ser vi efter hur "Final Smash" scenariot går:
Warrio:"Hmm.. Få se VARIO, vilken låda finns den i?"
VARIO:"PAH! enkelt, vi KÄKAR upp låderna helt enkelt!!"
Warrio:"NEEJ för tusan, om du käkar upp dem så försvinner ju Final Smashen!!"
VARIO:"Ingen fara Warrio, jag känner den när jag känner den!"
Warrio:"AH, ok då, det spelar nog ingen roll om allting pajar!"
VARIO:"Låda 1! .... AAAAAAOOOUUUMMM!!... BURP! OK, låda 2... AAAAAAOOOUUUMMM!!.. BURP,
nähäpp, inte där heller. Låda 3! ... AAAAAAAOOOOUUUMMM!!! ........"
Warrio:"?.. VARIO? .. Har du satt i halsen eller!?"
VARIO:"..... ??... !!... PPTVVUUUIII!!!"
Warrio:"Jaha, är det den lådan!"
VARIO:"JAPP!!"
Warrio:"Jamen vad väntar vi på då, ha sönder lådan!"
VARIO:"OK, bara ett ögonblick!!"
Warrio:"!!.. Åh nä, säg inte det!"
VARIO:"NUU KOOMMER DEEEN!!"
Warrio:"Jag vågar inte se på!!"
.........
*BRROOOUBADAFF!!!!*
Warrio:".... ?... !.. Det gick!"
VARIO:"Vilken rökare alltså!!"
Warrio:"NU, pass på nu VARIO, nu tar vi den innan den flyger iväg!!"
VARIO:"EFTER DEN!!"
....
Warrio:"Äh, hade den nästan!"
VARIO:"Ah typiskt, den smet!!"
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.... *BOOONNG*
Warrio:"AAOO, varför sprang du rakt på mig!?"
VARIO:"Samma här, jag fick en tjocksmäll alltså!!"
Japp, det verkar vara fullt ös bakom Wario och Wario-Ware-Man, och tillbaks till de:
Wario:"Hmm... Vad tusan var det som small så??"
Wario-Ware-Man:"ÖÖH, jag har ingen jäkla tanke om det jag heller Wario!"
Wario:"Öhm, nu kom jag visst av mig, vart var vi någonstans nu..."
Wario-Ware-Man:"..... ?.. Åh, jag tror visst tjockisarna vill mig något, gå ingenstans är du hygglig!"
Wario:"Nädå!"
Wario-Ware-Man:"Nå, vad är det om?"
Warrio:"ÖH, jo, vi har fått fram Final Smashen nu, men den är bannemig ENVIS av sig, och vi får
liksom inte tag på den!!"
Wario-Ware-Man:"Vet ni vad det beror på? Det är för att ni är för FETA och långsamma, bara stå
kvar och vänta och se efter om den kommer tillbaka till er igen!"
VARIO:"Ok tack för tipset!"
Wario-Ware-Man:"Ingen orsak! .... OK Wario, jag är här igen!"
Wario:"Vad hade dom för bekymmer?"
Wario-Ware-Man:"Nah, inget speciellt, bara lite dåligt skvaller!"
Wario:"Jaha, inget som rör oss alltså! Nåja, vart var vi?"
Warrio:"OK VARIO, då var det bara att stå här, och vänta på Final Smashen!"
VARIO:"......"
..... Tja, våra tjockisar bara står och väntar.... Ja, väntar helt enkelt, på Final Smashen, som
troligen kommer ATT dyka upp inom någon underlig minut.... AH, jag överlåter det till er läsare:
VARIO:".... AHA, Warrio. Där är den!"
Warrio:"OK, bara stå kvar VARIO, RÖR DIG inte!"
VARIO:"DRÄGEL.."
Warrio:"*SMACK* Åh, drägelhuvud!"
VARIO:"Ursäkta!"
......
Final Smash:"Kom igen eller, spring efter mig nån gång!!"
Warrio:"Dun dun dun...."
VARIO:"ZZZZZZZ...."
Final Smash:"????... Jaha? Och!?!.... HAALLÅÅÅ!!!"
Warrio:"RRAAAAP!!"
VARIO:"ZZZZZZ..."
Final Smash:"??!!.. Jaha?! Hallå? ... ÄH, nu har jag fanimej fått NOG alltså!!"
Final Smashen börjar plötsligt få svävande händer, RareWare liknande ögon, en STOR käft och börjar
förlora sitt temperament:
Final Smash:"That's IT, nu DRAR jag härifrån alltså! .. Byebye, tjockisar!!"
Warrio:"RRAAAA.... AAAP!!??"
VARIO:"zzzz.. ZZZ??!!"
Final Smash:"Först jagar ni mig, och sen står ni bara helt blickstilla och ignorerar SKITEN ur mig!! ..
Kom igen eller, BESTÄM er; Är ni ute efter lite mera råstyrka, eller ska ni bara JÄVLAS med mig?!?
Nu åker jag på semester, och hoppas jag slipper se era feta nyllen på ett bra tag!!"
Final Smashen 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 djävulen från jordens medelpunkt skulle ha
sagt det där. Dem trodde inte sina ögon och öron, samt att dom helt enkelt tappat hakan:
*FIIIS!*
Warrio:"VARIO. Var det du??"
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VARIO:"Japp!"
Warrio:"Final Smashen.."
VARIO:"Ja?"
Warrio:"Den.. Den KRITISERADE OSS!!"
VARIO:"Ja, jag hörde det Warrio... Ska vi berätta för Wario-Ware-Man tycker du?"
Warrio:"Jag vet inte, men han kommer INTE att bli glad iallafall!"
......
Wario-Ware-Man:"AH, där kommer ju tjockisarna! Hur gick det?! ... ?? Huh, vad är det med er?"
Warrio:"Öh.. Tja, du vet, den där Final Smashen som var svårfångad.."
Wario-Ware-Man:"Ja?"
Warrio:"Den... Kritiserade oss!!" VARIO:"Och vi LÄT den komma undan!!" Wario-Ware-Man:"Men för i
heeelvete, ÄR ni verkligen SÅ jäkla korkade?! VAD jag menade egentligen var att NI skulle bara stå
kvar, och vänta på att den skulle komma nära er, och isåfall, så hade det bara vart fritt fram att
gå till attack när den väl NÄRMADE sig er!!" VARIO:"Ursäkta OSS Wario-Ware-Man.."
Warrio:"Huh, märker ni inte nåt?... Filmen är snart slut!!" VARIO:"?? Vad fan, nu igen?!"
Wario-Ware-Man:"Jaså?? OK, dags att ta farväl av varandra Wario!!"
Wario:"Vad? Redan?? Vi började få till en liten intressant disskution!"
Wario-Ware-Man:"Jag vet Wario, men vi kommer nog att mötas igen någon annan gång!"
Wario:"Jahapp, får väl hoppas på det!" Wario-Ware-Man:"Hejdå Wario!!" Wario:"Bye bye tjockisar!!"
*ZAPP!!* ..... Utanför filmen: Warrio 2:"RRAAAPP!!" Wario:"Ämen för tusan Warrio, ge FAN i min
VITLÖK!!"
Wario-Ware-Man 2:"Vad snackar du om? Vi får väl göra vad VI vill eller!!" ... *FJUTT*
Wario-Ware-Man:"Jahapp, då var vi här igen!..." Warrio:"Hörni, kolla, kopiorna har snott VÅRA
sittplatser!!" Wario-Ware-Man:"Vad fan?! Ge er iväg härifrån era förbannade KLANTSKALLAR!!!"
*FFUUUISSS!!!!* Wario:"Phew, tack Wario-Ware-Man!! ... ???... Men. Men, var det inte ni som sprang
ut nyss!??" Wario-Ware-Man:"Lååång historia Wario, men vi har lärt oss en liten läxa än en gång!"
Wario:"AHA, så ni fick nys om det där jag tog upp med VARIO va? DÅ förstår jag vart dom där kom
ifrån!"
Wario-Ware-Man:"Japp, men vi ska INTE göra om det igen!" Wario:"Ah, det gör inget, jag hade
nämligen tänkt prova på det där jag också, men ni stal fjärren så.. Men jag vaknade inte förrän någon
dumskalle kom och roffade åt sig MIN vitlökspåse!!"
Warrio:"Tja, det blir nog lite att städa här efter klantskallarna!"
VARIO:"Jag som HAATAR att städa!!" ..... Utanför byggnaden: VARIO 2:"Hörni grabbar, vad sägs
om att råna banken ikväll?" Warrio 2:"Bra ide´ VARIO, undrar vart den är någonstans?" Tillbaka till
VÅRA ÄKTA Wariobröder: VARIO:"Öh, grabbar? Jag kom just på nåt!" Wariobröderna:"ÅÅH NEEJ!!
KLANTSKALLARNA ÄR FORTFARANDE PÅ FRI FOT!!!"
SLUT~THE END...
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