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: 01/10/2009 21:26-26/02/2010 01:46)
Episod 4: Den Stora Vitlöksdagen!!
Japp, ännu en vanlig dag är det i Smash Bros världen, där våra vänner brukar hålla hus. Och det är jag,
Wario, som berättar här, och ingen annan.. Hmm... Vad är det som försiggår egentligen?! ... Öh, jag vet
inte, ta reda på det själva:
Warrio:"Hmm.. ?!.. Öh, Wario-Ware-Man, vad sysslar VARIO med?"
Wario-Ware-Man:"Inte vet väl jag Warrio, ska vi gå och ta reda på det?"
Warrio:"Håller med dig, jag behöver lyfta på röven!"
De lyfter på sina arslen och börjar gå med nervösa steg.. Samtidigt borta vid VARIO:
VARIO:"Dun, dun, dun. Vilken skörd det har blivit!"
Wario-Ware-Man:"Och vad tror du att du sysslar med VARIO?"
VARIO:"Ämen tjenare kära bröder, har ni sett min nya fina skörd?!"
Warrio:"Vad fasen, har du börjat odla vitlök??"
Wario-Ware-Man:"Hur har en tjockis som du lyckats med detta?"
VARIO:"Tja, jag blev bara lite uttråkad av allt zappande framför TV'n, så jag bestämde mig för att
hitta på något istället!"
Wario-Ware-Man:"Har du något emot att vi smakar lite på din vitlök?"
VARIO:"ÄH, ta för er bara!"
Wario-Ware-Man:"OK, här Warrio, ta en klyfta och smaka!"
Warrio:"Tack!"
Wario-Ware-Man:*Crunch**Crunch*"Hmm.. Eh? .. Gloourk!?"
Warrio:"Ptvuuii!!"
Wario-Ware-Man:"Vad tusan ÄR DET HÄR för vitlök VARIO, den smakar ju VIDRIGT!!"
VARIO:"Vad menar ni??"
Wario-Ware-Man:"Ta en vitlök och känn efter själv!"
VARIO:"GLOMP! ... Blooäää!!!! Ni har rätt grabbar!"
Warrio:"Varför smakar din vitlök så otroligt illa??"
VARIO:"Fråga inte MIG hördu!!"
Wario-Ware-Man:"Shh, grabbar, jag tror inte det är själva vitlöken i sig som smakar så kasst.."
VARIO:"Men du sa ju att.."
Wario-Ware-Man:"Jag vet, men.. Det verkar som om... ? .. Sniff, sniff!... EEEEEW!!! NU vet jag var
det kommer ifrån!!"
VARIO:"Ämen hallå eller, ska du sitta på skithuset hela dan eller!!"
Wario:"Vad snackar ni om där ute va, ser ni inte att ett fetto försöker sitta på dass och lägga en rutten
vitlök?!"
Warrio:"Men det luktar ju för fan PYTON Wario, hur länge till ska du sitta och skita??!"
VARIO:"OCH titta här på min VITLÖK, de börjar bli alldeles bruna och äckliga!! BOOUUÄÄÄHH!!!!"
Warrio:"Såja VARIO, såja!"
Wario-Ware-Man:"Grr, nu jäklar alltså, du kan inte bara sitta där hur länge som helst och sprida din
jävla skitlukt!! Till och med VARIO's vitlökar dör av den!!"
Wario:"HA, försök att köra bort mig härifrån bara, tjockisar!"
Wario-Ware-Man:"Det kanske jag gör också om du inte passar DIG!!"
Wario:"FIIIS, HÖ HÖ, känn på den!!"
Wario-Ware-Man:"OK, BORT HÄRIFRÅN!!"
Wario:"Kom an då!!"
Wario-Ware-Man:"..... Sniff, sniff.. AAAAGH!! Det stinker värre och VÄRRE ju mer jag närmar mig
fettot!!"
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Wario:"Ja jag säger ju det, låt mig sitta och skita ifred!"
*BRRÖÖÖÖÖL!!!*
Wario-Ware-Man:"ÅÅH, FYY!! Det är ju ännu värre än den gången då jag hade världens värsta skitkalas
hemma!!!"
Warrio:"Tja, vi alla hade det den gången!!"
Wario-Ware-Man:"Jaså?! Det kommer jag inte ihåg... Men vänta du bara Wario, du ska inte sitta på dass
speciellt länge till!!"
..... Senare:
Warrio:"Nå, hur gick kampen?"
Wario-Ware-Man:"Helt orörlig faktiskt, han vägrar till och med att STÄNGA dörren!!"
Warrio:"Och VARIO står fortfarande vid sina fisiga vitlökar och bölar!"
Wario-Ware-Man:"Det här var bannemig DROPPEN. Jag kan bara inte stå och se på när han gråter sig
till döds, vi måste göra något åt detta Warrio!"
Warrio:"Hur då Wario-Ware-Man??"
Wario-Ware-Man:"Nae, jag har ingen ide´ hur faktiskt... OK, jag tror nog vi borde stänga ute fisarna
på något sätt.. Jag får fundera på det Warrio!.... VARIO!! Var inte ledsen, vi ska nog få ordning på din
vitlöksskörd igen!"
VARIO:"Snyft.. Jaså??"
Wario-Ware-Man:"Kom med här, så ska jag berätta hur!"
VARIO:"OK!"
Tjockisarna står nu och filurerar på hur dem ska kunna skydda vitlöksskörden från Wario's förfärliga fisar,
och hur det hela kommer att sluta tänker inte jag berätta överhuvudtaget:
Warrio:"Så Wario-Ware-Man, hur ska vi skydda vitlöken från att bli förstörd?"
Wario-Ware-Man:"Hm. Antingen så bygger vi ett luftisolerat skjul, eller också får vi lägga en glaskupol
över den som stöter bort skitlukten!"
Warrio:"OK vad väntar vi på, till arbetet!!"
1 timme senare:
Wario-Ware-Man:"Sådär! Det ska nog göra susen VARIO!"
VARIO:"Försök och förpesta min vitlök nu om du kan Wario!!"
Warrio:"Vi går in så länge och tittar på TV, så får vi se om skjulet håller!"
...... *SLAM*
Vid skithuset:
Wario:"Jaså, så dom tror att de kan skydda VARIO's vitlöksskörd från min skitlukt va? HA, jag ska nog
allt visa dom!! Hnnnn!!!!!"
*BBRABOOOOM!!!*
Wario:"Häftigt, VILKEN rökare!!"
Någon stund senare:
Wario-Ware-Man:"OK grabbar, dags att se efter om vitlöken finns kvar!"
.... Warrio:"Hörni tjockisar, kolla på skjulet!!"
Wario-Ware-Man:"Men vad i helvete?! Skjulet höll visst inte!!"
VARIO:"Och ALL min fina VITLÖK, bruna och äckliga IGEN!!! BUUUÄÄÄ!!!!"
Wario-Ware-Man:"ÅÅÅÅH!!! WAAARIOO!!"
Wario:"Låt mig sitta och skita ifred säger jag ju, tjockisar!!"
Wario-Ware-Man:"OM du förpestar VARIO's vitlök igen med dina brakskitar, så ska du få se på ett och
annat!"
Wario:"Vad var det jag sa va, inte ens ett litet fjuttigt trädgårdsskjul kan stå emot mig och mitt enormt
illaluktande dass!!"
Wario-Ware-Man:"Du ÄR VIDRIG!!"
Wario:"Japp, kan du ge dig på, vänta bara en liten sekund så ska jag.. Hnnnnn!!!"
*BRRÖÖÖÖÖÖLL!!!!!!*
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Wario-Ware-Man:"FYYYY alltså, det blir ju bara VÄRRE och VÄRRE!!! NÄ ni grabbar, vad säger ni, dags
att gå över till plan B??"
Warrio:"Ja FY FAN, här kan man ju inte ANDAS!! Kom VARIO!!"
2 timmar senare:
Warrio:"HA, snacka om att vitlöken har nog med skydd så det räcker va?"
Wario-Ware-Man:"Tja.. NÅDE MIG om han lyckas fisa sönder den också!"
Senare:
Wario-Ware-Man:"JAPP, vad var det jag sa grabbar, inte ens glaskupolen hade nog med kraft för att
hålla allt friskt och skönt!!"
VARIO:"Vitlöken, bruna och fisiga ännu en gång!!!!!"
Wario:"HÖHÖHÖ, vad säger ni NU!!"
Wario-Ware-Man:"Ditt jädra, feta, äckliga, förbannade SVIN!!! Hur TUSAN kunde din skitlukt ta sig in
i glaskupolen!??"
Wario:"HA, säg det själv du. Mina fisar kan AAALDRIG stoppas, och kommer inte att bli det nu heller!!"
Wario-Ware-Man:"GRR.. ÅÅH, väänta du bara, du kan troligen inte lyckas bräcka plan C!!"
*BRRÖÖÖÖÖÖÖLL!!!!!*
Wario:"HA, vilken rökare va?!"
Warrio:"Ja, VERKLIGEN!!!!"
VARIO:"Jag tror jag håller på och kvävas!!"
Wario-Ware-Man:"JAG måste gå och KRÄKAS!!"
Warrio:"Jaha, nu börjar till och med Wario-Ware-Man få nog av stanken! Verkar som vi får ta hand
om detta själva VARIO, över till plan C!"
Någon stund senare:
VARIO:"AH, jag kommer inte på något Warrio!"
Warrio:"Men jag har det! Vi ska bygga ett enormt växthus, som jag bara hoppas står emot Wario's
fisar!"
VARIO:"Med några små justeringar kanske!"
Warrio:"OK, du har nog rätt där, men vi får jobba på det. Kom nu VARIO, till arbetet!!"
VARIO:"HÖ HÖ, nuu du Wario ska vi se om du kan klara av denna!"
Någon minut senare:
VARIO:"Sisådär ja, äntligen klar!"
Warrio:"Jepp, och byggd i STÅL också!!"
VARIO:"OM han lyckas fisa sönder den här, så kommer jag att bli galen!"
Warrio:"Det kommer han inte att lyckas göra, det lovar jag!"
På kvällen: Warrio:"Ok Wario-Ware-Man. Vi har byggt ett enormt växthus, i stål, som troligen kommer
att hålla Warios fisar utanför."
Wario-Ware-Man:"Åh så bra. Då kan väl någon av er stå och vakta utanför!"
Warrio:"VARIO kan tyvärr inte.. Eftersom han just skulle ta sig en nattmacka..."
VARIO vid kylskåpet, gör iordning en nattmacka:"*Dräägel*.... Aaaaahh.. Och så lite smör.. Ost.. Vitlök...
Och sen till lite efterrätt... Shimpanspaj, indränkt i vitlökssås!!"
Wario-Ware-Man:"Bläääch.. Han har bannemig vidriga matvanor!"
Warrio:"Tja.. Till skillnad från Wario förstås.."
Någon scen som visar Warios matvanor(detta är en storyboard, puckohuvud.):
Wario:"AAhhh.. RAAAP... OK, lite vitlök.. Lite vitlök... Lite mera vitlök.... Vitlökspaj... Vitlöksöl...
Vitlökschips... Ostbågar.. Med vitlökssmak.. Sötkorn.. Ihjälproppade med vitlök! ..... Och så min lilla
"Wario-special";Vitlöksskinka, min egen hemgjorda julskinka. Som jag sparat i SJU år, men inte orkat äta
den.. Fram tills nu! ... "Wario-special" julskinka innehåller; Sötkorn, ihjälproppade med vitlök. Grisfri skinka,
vitlök.. Vitlök... Och ÄNNU MERA vitlök, vitlökspeppar, vitlöksvinäger, vitlöksbuljong, vitlöksfärs, "Diddy
Kong".... ööh, vette fan vart jag fick tag på dem där klena shimpanserna med keps någonstans, men för mig
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smakar dom ganska gott, med lite färska vitlöksbullar, som jag förvarat i mitt utedass i 15 år. Smaskens.."
Wario-Ware-Man:"Ulp! ... Nu bryter vi där Warrio!"
Warrio:"OK!"
Wario-Ware-Man:"Så.. Vem ska stå ute och vakta växthuset då?"
Warrio:"Ämen kom igen eller, vi har ju för i helvete stått där ute och kämpat med den så fort vi kunde!!"
Wario-Ware-Man:"På bara EN minut?!"
Warrio:"Ja, vad annars!"
Wario-Ware-Man:"Ähum, ok, vi gör så HÄR!"
Warrio:"Vadå?"
Någon stund senare utanför växthuset:
Warrio:"Jahapp, det fick tydligen bli JAG!"
...... Warrio:"Men varför just JAG?? ... Ah, ok, detta ska han bannemig få sota för, den där
Wario-Ware-Man... Dom ligger säkert där inne nu i sina mjuka, goa sängar.. Och här står jag, och ska
vakta ett växthus i stål!! Ah vem bryr sig, det var ju ändå min ide´ att bygga ett växthus, så detta får
bli mitt jobb; att hålla undan Warios brakskitar och fisar.. Men. Han är väl inte vaken så här dags, eller?"
Samtidigt borta vid Wario's utedass:
Wario med teleskop:"He he he... Heeelt feeeel... NU du ska få känna på en riktig jädra rackarbajsare..
Hnnn.. Hnnnn!!" *FUUIS* Wario:"Ah, äntligen.. OK mina kära små fisar, ta och förgör det där skjulet där
borta, och gör NU ett bra jobb, misslyckas INTE!"
Fis nr.1:"Allright sir!"
Wario sätter sin lömska, vidriga plan i verket, han sänder sina fisar på ett uppdrag; Att gasa ihjäl
Warrio's stålväxthus. Men om det kommer och funka får ni läsare luska ut själva en liten stund:
Fis nr.2:"Är vi framme snart?"
Fis nr.3:"Jag ser det, DÄR borta, framför oss."
Fis nr.2:"Vad i hela friden är det för växthus egentligen?"
Fis nr.1:"Verkar vara byggt i stål grabbar. Verkar som om detta blir ett tufft jobb för oss små fisar!"
Fis nr.2:"ÄH, bara & ge järnet, inte ens ett litet växthus i stål kan stoppa oss, eller hur?"
Fis nr.3:"Håller jag med om Fis 2!"
Fis nr.1:"OK, dags att gasa ihjäl växthuset. Ladda er!!"
Fis nr.2 & nr.3:"OK boss!!"
Nu kommer den värstaste fis-invasionen Wariobröderna någonsin skådat, speciellt Warrio, som står ute vid
växthuset och ser till att inget skadligt(typ fisar och sånt) kommer in och förpestar VARIO's vitlök:
Warrio:"Zzzzzz.... Zzzzzzz..." *FIIS* Warrio:"Zzzz... Höh?! Vad var det?"
Bakom någon buske: Fis nr.1(viskning):"Hehe, där står den där tjockisen och håller vakt. Redo fisar?"
Fis nr.2(viskning):"Helt klart!!"
Warrio:"Vad tusan är det för viskningar??!"
Fis nr.1:"Då så.. ATTAAAACK!!!"
Warrio:"Huh.. VEM där!!"
Fismoln:"SURPRISE SURPRISE!!"
Warrio:"Vad i? Ett GIGANTISKT FISMOLN?!.. Säkert Wario's! OK ni VILL ha krig va? Då får ni KVÄVA
mig först! Vilket NI INTE kommer & lyckas med!!"
Fismolnet & Warrio samtidigt:"RRAAAAAH!!!"
Nu är det fullt slagsmål utanför växthuset, och massor av vitlökar och fisar flyger upp i luften.. några
timmar senare:
Warrio:"Pust, phew.. OK, om det finns några fisar kvar, så visa er NU!"
*FIIIS!*
Warrio:"AHA! KOM INTE närmare, för då jädrar!"
*FIIIS!*
Warrio:"Jag VARNAR er!!"
Fis nr.1:"Här tjockis, smaka på vitlök!!"
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Warrio:"Höh??... ÅÅH.. VIIITLÖÖÖK.... ÅH NÄ, ÅÅH NÄ, detta är ett lumpet trick, jag VET det!"
...... Warrio:"ÄÄÄH, liiite vitlök skadar väl inte!" *CHOMP* *CHOMP* *CHOMP* *CHOMP* *CHOMP*
Fis nr.1:"Hähä, fettot gick på det grabbar, dags att ihjälgasa hans växthus!"
Fisarna:"JAAAA, HUUURRAAA, nu ska här partajas!!"
Fisarna har lyckats få Warrio att tänka på annat, och medans han bara sitter och roffar i sig vitlök så
har fisarna världens kalas inne i växthuset, tyvärr så är det ganska privat, iallafall för dem.. Vid följande
morgon:
VARIO:"GÄÄÄÄSP!!... AAAH, vilken härlig nattsömn, inte ett enda oljud har jag vaknat upp av!"
...... Wario-Ware-Man:"Dun dun... Ah tjena VARIO, vad sägs om lite frukost!"
VARIO:"Gärna Wario-Ware-Man."
... Wario-Ware-Man:"Undrar om växthuset står kvar.. Ska vi gå ut och ta en titt?"
VARIO:"OK! ... Snart ska det bli vitlök, i STORA mängder!"
5 minuter senare:
Wario-Ware-Man:"Du Warrio. Jag tog med lite frukost till dig!... ?? ... VAAD I HEELA!!?"
Warrio:"Uuh.. Åh tjena Wario-Ware-Man, gissa vad som hände inatt!"
Wario-Ware-Man:"VAAARIOO.. Kom ut och titta!"
VARIO:"Vad är det?... VA?! .. NÄÄÄÄ! INTE växthuset OCKSÅ!! ... *SNYFT* Jag går och lägger mig för
resten av dagen!!"
Wario-Ware-Man:"WAAAARIOOO!!" Wario:"*FIIIS.*Du ville mig nåt tjockis!"
Wario-Ware-Man:"HUR TUSAN kunde dina fisar spränga sönder växthuset??!"
Wario:"Tja, säg det själv du. Vänta bara en liiiten sekund till, så... HNNNNN!!"
Wario-Ware-Man:"ÅÅH NÄÄ, DITT JÄDRA, FÖRBANNADE, ÄCKLIGA, FETA..."
*BRRÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖL!!!!!!!*
Wario:"HAHA! Känn på DEN, tjockisar. MINA fisar är ostoppbara, och kommer att förbli det resten av
era liv!"
Wario-Ware-Man:"HOST, HARKEL... GAAAH, SVIIIIN!!!"
Warrio:"Herrevitlök, hur länge har han suttit där egentligen?! Han måste väl få rövsmör snart!!"
Wario-Ware-Man:"Eller ÄNNU värre, "hemorrojder", stora som vitlökar!!"
Warrio:"Troligen Wario-Ware-Man!"
Wario-Ware-Man:"Tja.. Hoppas han ger sig snart, han har väl suttit där i flera veckor nu.. Att han
aldrig blir trött av att sitta vid sitt utedass och bara skita dag ut och dag in.. Han läser nog säkert
morgontidningen där också, det skulle INTE förvåna mig direkt om han verkligen gjorde det!!"
SLUT~THE END...
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