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: 29/08/2009 22:07-13/09/2009 22:37)
Episod 3: Wario; Master of Glupskiness!!
Bla bla, det är en helt vanlig... Öh, slappar dag framför soffan i Smash Bros världen, där våra
tjockisar nu sitter och zappar vid tv'n, troligen försöker dom få inspiration ur den, vilket kanske har
med pengar att göra. Och det är jag, Wario, som berättar här, och ingen annan.. Hmm... OK, jag
har redan avslöjat litegrann, så nu överlåter jag allt annat till er läsare:
Warrio:"Hörni grabbar, vad är det på TV så här dags?"
VARIO:"Det är just det jag försöker med, hitta något ATT SE PÅ!"
TV ruta:"ZAPP!"
VARIO:"NÄ, inget att ha där! ...... NÄ, inte där heller!"
"ZAPP!"
VARIO:"Jaha, där har vi reprisen från den andra delen av episod 2!"
"ZAPP!"
TV:"AAAAAAOUUUUUMM!!!!!"
VARIO:"Jaså, där hade vi "Matvraket" på tv igen!"
Wario-Ware-Man:"ÄH, ro HIT fjärren!"
VARIO:"NÄÄ?!!"
Wario-Ware-Man:"Nu ska vi bannemig hitta nåt och TITTA på!!"
"ZAPP!"
Wario-Ware-Man:"HA, där ser man, äntligen!!"
TV:"Mina damer, tjockisar och herrar så är det dags för ännu en episod av "Glupskiness", alla tjockisars
underhållningsprogram!!"
VARIO:"WOW, "Glupskiness"!! MIN favoritshow!"
TV:" Programledare:"Och dagens tävlande är.... Nr 1: Woodstock; En trästock med läskigt
pumpaansikte, har bara ätit en liten skalbagge och några 0 IQ Dumb-Crow's! Nr 2: Dumb-Crow; En
lemlös, korkad och dum kråka som skvallrar om att han kan stoppa i sig en hel woodstock, och storleken
verkar inte spela nån roll för honom! ... Och... Tävlande nr 3:..."
VARIO:"Ja?!"
TV:"Wario; En stor, fet, pengagirig tjockis som tydligen KAN langa i sig mycket mer större saker än
bara det vi nämde, nämligen ett helt stort skepp med vitlök, låder, tjockisar, och.. Han kan till och med
svälja en HEL planet!! Ja, jag skojar INTE, han ÄR verkligen ett MATVRAK!!"
Wario-Ware-Man:"Hmm... Wario. "Glupskiness"... AHA! Jag HAR det grabbar!!"
Warrio:"Vadå?"
Wario-Ware-Man:"Vill nån av er vara med och tävla i "Glupskiness"??"
Warrio:"Men för tusan, det är ju bara en TV-show, och dom har nog säkert redan börjat innan vi ens
hinner fram dit och anmäla oss in i tävlingen!!"
Wario-Ware-Man:"Ämen är du dum eller?! Vi moderna tjockisar använder mobiltelefoner nuförtiden!"
VARIO:"YAHOOO! Vi ska vara med och tävla i "Glupskiness"!!"
Wario-Ware-Man:"Jaja, truten med dig nu! .... BOOOOOOP... BOOOOOOP.... Ah, äntligen! ... Ja,
hallå, är det Glupskiness jag kommit till? Åh, så trevligt! Öh, det är tre tjockisar; Jag, Wario-WareMan, Warrio, och VARIO, som vill anmäla oss till eran tävling, och jag undrar; Finns det några platser
kvar till oss? ... Jaha? Jaså?! OJ Vad bra, TOPPEN! .. OK, då kommer vi dit om några minuter
ungefär, för vi har en liten bit att åka liksom! .. OK, bye bye!"
Warrio:"Nå, blev det nåt?"
Wario-Ware-Man:"JAPP, vi har blivit anmälda till tävlingen, så nu är det bara att göra oss fräscha,
klä på oss, och bara åka iväg sen när vi väl känner för 'et!!"
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VARIO:"JAAA!! Jag har alltid velat tävla där!"
Warrio:"HÖHÖ, dags att tjäna miljoner idag!"
VARIO:"Vi kommer att baaada i pengar, rubiner och SMARAGDER!!"
Wario-Ware-Man:"OK, kom nu tjockisar, så går vi och gör oss iordning!"
Våra kära Wariobröder(eller tjockisar) har anmält sig till en tävling som de satt och tittade lite på
på TV för en stund sen, och HUR detta kommer att sluta sen får ni ta reda på själva:
Senare: Wario-Ware-Man:"Då så Wariobröder, nu är det bara att fara iväg bort till "Glupskiness" och
TÄVLA!!"
Warrio:"Vad fan, hur har du tänkt vi skulle komma dit va? Ska vi GÅ eller!?"
Wario-Ware-Man:"Men gud vad du pratar Warrio, vi använder våra Wario-Bikes såklart!!"
Warrio:"Åh, nu fattar jag!!"
VARIO:"OK kära vänner, nu hoppar vi upp på våra Wario-Bikes och åker iväg i racerfart!!"
En liten stund senare:
Wario-Ware-Man:"Redo grabbar?!!"
Warrio:"Japp!"
VARIO:"Klar och förberedd!"
Wario-Ware-Man:"OK, då startar vi motorerna!! ... 3. 2.. 1!"
BBRUM, BBRUM... BBRUUUMM!!.... Wario-Ware-Man:"NU FAAR VIIIII!!!"
Och så åker nu våra tjockisar iväg på sina Wario-Bikes för att tävla, och detta kommer att bli lite
intressant och se vem som egentligen kommer att vinna, eller hur? .... Senare så ser vi att dom
nästan kommit fram till "Glupskiness", tävlingen som går ut på att... Um, fasen, jag lovade att inte
säga något mer:
Wario-Ware-Man:"OK bröder, nu gäller det. Nu måste vi samarbeta denna gången om vi ska vinna nåt
överhuvudtaget, klanta INTE till det!!"
Warrio:"Nädå Wario-Ware-Man!"
VARIO:"Jag börjar bli hungrig!!"
Wario-Ware-Man:"Ja, just det, vi alla är hungriga, och vet ni varför vi inte åt något hemma i Shadow
Moses Island? Det är för att vi ska kunna stoppa i oss STOORA saker senare när tävlingen börjar!"
Warrio:"Jaså? Så de andra har inte någon chans att kunna vinna över oss?!"
Wario-Ware-Man:"Öh, Mjaa.. Vi får nog passa oss för Wario iallafall, för HANS mage är liksom
BOTTENLÖS!!"
Warrio:"Aj fanken, det tänkte jag inte på.."
Wario-Ware-Man:"Jaja, vi får göra så gott vi kan för att få förstapriset!"
VARIO:"NU jädrar alltså!"
Snart kommer deras stora dröm att slå in, att få vara med och tävla i "Glupskiness"!! .. Hmm.. Ah, ok,
ta reda på det själva är ni snälla?:
Programledare:"Just det mina damer, tjockisar och herrar, verkar som om vi får med ytterligare några
medtävlande denna dag!! ..... Um, undrar vart dom är någonstans, vi ska ju börja snart!"
"HÖ HÖ HÖÖ!"
BBRUM, BBRUM!! ... SCCRREEEETCH!!
Programledare:"Ah, där kommer de ju!"
Warrio:"Hmm.. Inte så pjåkigt ställe det här!"
Wario-Ware-Man:"Japp, då var vi här grabbar!"
VARIO:"NU ni losers ska ni få smaka på lite käftstyrka minsann!!"
Wario-Ware-Man:"Shhh, truten VARIO, dom får inte tro att vi är bråkmakare!"
VARIO:"Ok.."
Wario-Ware-Man:"Och låt MIG sköta snacket nu, för jag är lite smartare än er... Ah, bara följ mig!"
Warrio:"OK!"
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....
Programledare:"Ah, tjenare tjockisar, kul att ni kunde komma!"
Wario-Ware-Man:"Tjena själv du, och tack för det! .. Men nu har vi kommit, för att tävla om första
pris i "Glupskiness" ... Vad säger ni bröder, kan detta möjligtvis vara VÅRAN lyckodag idag eller??"
Warrio:"Kan du ge dig på, kom VARIO så ska vi försöka langa i oss så mycket vi bara kan!!"
VARIO:"TJOHOOO!!!"
Och om en liten stund börjar tävlingen! ... Hmm. Vad kommer att hända härnäst tror ni?:
Wario-Ware-Man:"Så, säg mig herr programledare, vad går denna tävlingen ut på?"
Programledare:"Tja.. Det är faktiskt rätt så enkelt faktiskt; Bara käka så mycket du/ni bara kan få
i er, tills alla de andra slutligen ger upp! Om du/ni lyckas få i er mycket mer än de andra motspelarna,
så vinner man, och man får givetvis bilda egna lag om man känner för det!"
Wario-Ware-Man:"Wow, fräckt! Vi är med!!"
Programledare:"Och ni tre är i lag redan ser jag!"
Wario-Ware-Man:"Just det, för vi är nämligen bröder!"
Programledare:"Åh då förstår jag!"
Wario-Ware-Man:"Öh, jo, en liten fråga bara.. Får man käka precis VAD som helst här eller?"
Programledare:"Precis, VAD som helst, och gå och langa i er lite ur publiken också, och oroa er inte
över dom, för det är BARA Woodstock's och Dumb-Crow's uppe på läktarn nämligen!!"
Wario-Ware-Man:"Jaså?! .. Nu jädrar alltså ska vi allt ge dom vad de tål va grabbar!!"
Warrio:"Japp, jag är SVINHUNGRIG!!"
VARIO:"Hoppas vi får förstapriset!!"
Tja, det får vi väl se då kära tjockisar, men nu ska jag inte tjata mer på ett ganska bra tag,
eftersom det börjar bli lite spännande nu har jag en känsla av:
Programledare:"OK alla damer, tjockisar och herrar, vi har med oss tre ytterligare medtävlande, som
anmälde sig via mobiltelefon, och dom har inte ätit NÅGONTING på hela vägen hit, så de verkar
vara GANSKA utsvultna nu, eller hur?"
Warrio:"Japp, nu tar vi allting med storm helt enkelt!!"
VARIO:"Och vi använder BARA käftarna!!"
Wario-Ware-Man:"Öh, vänta en liten sekund bara!"
Programledare:"?? ... ?!"
Wario-Ware-Man:"OOF... Jo, jag har ännu en fråga.. Får man bika också??"
Programledare:"Visst, AALLT är tillåtet!!"
Wario-Ware-Man:"Det här är vad jag kallar suveränt alltså!! OK grabbar, vill någon av er också ha
en Wario-Bike?!"
VARIO:"NAH, jag springer hellre och käkar upp allt!!"
Warrio:"Men jag vill ha en Wario-Ware-Man!!"
Wario-Ware-Man:"Ok, här, ta emot Warrio!"
Warrio:"OF, TACK!!"
Wario-Ware-Man:"Får man köra UTAN hjälm också??"
Programledare:"Jajemän!"
Wario-Ware-Man:"OK, ville bara veta.. DÅ kör vi bröder!!"
.....
Programledare:"OK, PÅ ERA PLATSER!! KLARA, FÄRDIGA.. BÖRJA KÄÄKAAAA!!!!"
Dumb-Crow:"Dööh... Dööhaa! AAAH! *GLOMP*"
Woodstock:"Döööh.... AAAH! *GULP*"
.... Wario-Ware-Man:"AHA, där ser man. Där ligger en container och skräpar!! ... AAAAAOUUUMM!!"
Warrio:"Åh, åh, jag ser något som faller där uppe, en låda!!"
Wario-Ware-Man:"Var Warrio, var, jag ser den inte??!"
Warrio:"AAAAAOUUUMM!!!!"
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Wario-Ware-Man:"Puh, du fick den!!"
Warrio:"Japp, och full med VITLÖK dessutom!! BBUUUURRRP!!!"
......
VARIO:"Puh, stön, stånk!!"
Warrio:"Ämen tjena VARIO, hur går det?"
VARIO:"Inte så lyckat, har bara lyckats få i mig några kackerlacker!!"
Warrio:"Eeeew.. Du skulle ha tagit en Wario-Bike trots allt!!"
VARIO:"AH, jag klarar mig själv. Jag hittar nog något som verkar smaka bra!!"
Warrio:"Tja, får väl hoppas på det, men kom ihåg, PASSA DIG FÖR Wario!!"
VARIO:"OK, tack för tipset!"
Warrio:*BBRUM, BBRUM!!*
.... Warrio:"Wario-Ware-Man, verkar som om VARIO bara har käkat lite kackerlackor!!"
Wario-Ware-Man:"Jaså? Och han behöver ingen hjälp?"
Warrio:"Nej, inte vad han sa iallafall!"
Wario-Ware-Man:"OK, då fortsätter vi!"
Samtidigt, någon annanstans i arenan:
Wario:"CHOMP CHOMP CHOMP CHOMP.. AAAAAOUUUMM!!!!! .... CHOMP CHOMP CHOMP CHOMP...
Huh?! Vad tusan gör tjockisarna här!??"
*BBRUM, BBRUM!!*
Wario-Ware-Man:"HACHACHA, FATSO!!"
Wario:"Grrr..."
Warrio:"Ämen tjenare matvrak! Kom och ta oss om du kan!!"
Wario:"Jaså det är så ni vill ha det va? VÄÄNTA ni bara, jag kommer allt att hinna ikapp er och käka
upp ALLTING för er!!"
Wario-Ware-Man:"Oh oh, bäst att skynda oss litegrann så vi inte bara åker runt och sölar en massa!"
Warrio:"Håller med dig Wario-Ware-Man, lägg i högsta växeln!!"
BBRUM, BBRUM, så åker de nu i full fart och langar i sig ALLT möjligt, från några ruttna, härskna
vitlöksklyftor till lastbilar, stora som flygplan. Fiskmåsar. Gamla skrotbilar.. Kort sagt, NU ÄR DET
FULL RULLE MINSANN!!:
Wario-Ware-Man:"Ok Warrio, du tar det hållet, så tar jag det här hållet!"
Warrio:"Uppfattat Wario-Ware-Man!!"
.....
Warrio:"Hmm, verkar som om jag har åkt vilse. Fasen Också!!.... Ah, jag åker väl omkring lite till då så
får jag väl se efter om det ligger något som verkar ätbart.."
Warrio åker omkring konstant i flera minuter utan paus, dels för att han är hungrig och dels för att
tävlingen snart är över: Warrio:"Huh!?.. Vad tusan, en hel HÖG med vitlökar, och dem verkar vara
kryddade med curry?!... AAH, nu ska här bannemig frossas för glatta livet!!"
...... VARIO:"Vad i, en hel hög med curryfärgade VITLÖKAR?? Hmm.. Hoppas ingen vart här före mig!"
Warrio:"Ämen VARIO vilket sammanträffande, har du också kommit för att frossa??"
VARIO:"Vad? .. Jaha, är det bara du Warrio.. Japp, det kan du tänka dig, ingen annan verkar ha vart
och snokat lite före OSS iallafall!"
Warrio:"OK, bara att langa i oss så mycket vi bara kan!!"
*CHOMP*CHOMP*CHOMP*CHOMP*CHOMP*CHOMP* ... Dom sitter nu och glufsar i sig ALL currykryddad
vitlök.. Men.. Vad är det som lurar där borta?!.. Öh, ok, ni läsare kanske inte ser det jag ser, eftersom
detta bara är en så kallad "storyboard", men jag lovar att denna episod, liksom alla andra avsnitt blir till
serietidningar någon dag, men på grund av förseningar och att skapar'n verkar så jädrans LAT AV SIG så
lär det inte ske på ett ganska bra tag iallafall.. OK, nog med tjat nu, bara läs vidare:
Wario:"Hmm... AHA, jag ser två av bröderna vid en hög full med currykryddad vitlök!!.. Undrar om man
skulle kunna ta en liten visit tro?"
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Warrio:"*CHOMP*CHOMP*CHOMP*CHOMP*CHOMP*... Huh?.. Öh, VARIO, jag tror vi har en tjockis på
besök!"
VARIO:"*CHOMP*CHOMP*..?! Varför just HAN för?? Nåja, vi har nog säkert langat i oss det mesta
Warrio!!"
Wario:"Tjenare tjockisar, så det är här ni håller hus alltså!"
Warrio:"OK VARIO, låt mig snacka lite med honom.... Tjena själv Wario. Jodå, här sitter vi och käkar
så vi storknar.. Och låt mig gissa; du tänker just ge igen, eller hur?"
Wario:"Exakt, eftersom ni retade mig för någon stund sen så tänker jag sno all den där underbart
currykryddade vitlöken för er!!"
VARIO:"Öhm, Warrio, jag kom just på att jag hade något i fickan som jag glömde ta ur innan vi åkte iväg!"
Warrio:"En vitlöksask!?.. Hmm.. Den där ger mig en ide´!..... Wario. Jag har något ÄNNU bättre just
till dig!"
Wario:"Jaså? En ask med vitlök, med smak av chili?! Tja, varför inte. Behåll eran vitlökshög för er själva!"
Warrio:"Tackar!"
Wario:"Hmm.. Sniff, sniff... AAAAA... Gooulp... Hmmm?... Öh, vad i?!... GAAAAAAHH!! AAHH, vatten,
VATTEN!! Måste ha vatten!!!" Warrio:"HÖ HÖ HÖÖ, DÄR ser man VARIO, så det var där jag gjorde av
tuben med kryddstark SENAP! Ok, VARIO, vi får nog ha våran vitlök helt och hållet för OSS SJÄLVA!"
VARIO:"Hmm.. Det tror inte jag iallafall Warrio, verkar som om tävlingen är över!"
Warrio:"Menar du det VARIO?.. Jaja, jag är ändå ganska mätt och fullproppad, orkar inte få ner EN
klyfta ens.. Då går vi tillbaka VARIO, hoppa upp på min Wario-Bike!"
VARIO:"Tack Warrio, jag behöver lite skjuts!"
En liten stund senare...:
Programledare:"Just det mina damer, tjockisar och herrar, dagens tävling har nu nått sitt slut och vi väntar
fortfarande på det slutgiltiga resultatet, VEM av våra medtävlande har glufsat i sig mest skräp, skrot,
och vitlök.. Woodstock.. Inte något alls överhuvudtaget! ... Dumb-Crow.. Kom på tredje plats, fick bara
plats några äggskal i magen på honom! .. Wario.. Fick väl i sig några hundratal låder eller nåt.. Och dom
som kom på förstaplats är.... Wariobröderna!!"
Wariobröderna:"JAAA, HUURRAAAA!!" Wario:"Grrr.. AH, typiskt!" Dumb-Crow:"Döööh, fan också.."
Woodstock:"Dööööh.."
Warrio:"Detta kan bara inte vara sant alltså!" VARIO:"Vi hamnade på första plats!"
Wario-Ware-Man:"Med världens största pokal också, i GULD, fylld med sedlar och mynt!! Nu åker vi hem
grabbar!" ... Warrio:"Huh, vad håller Wario på med?!" Wario-Ware-Man:"Äh, bry dig inte om honom, kom
nu!" Warrio:"Ok jag kommer!"
... Wario:"Hmm.. Eftersom tjockisarna vann denna gången så kanske man borde snoka runt lite här och var,
kanske finns något där borta.." .... Någon stund senare: Wario:"AHA, det verkar finnas något under
marken här..." *BOOM* Wario:"!!!. Detta är bara inte sant alltså, RUBINER, SMARAGDER, och annat
som bara sprutar upp ur hålet! Pokalen kan de behålla, jag kommer bada i SKATTER!!" SLUT~THE END...
Wario Show ep3 sida5

