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/scrappades: 16/09/2009 22:42-20/09/2009 20:02)
Episod 4: Vad hände egentligen!!
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?! ... Öhm,
jag har själv ingen tanke på vad det är, så fråga inte mig nu, bara läs:
Warrio:"Hmm.. ?!.. Öh, Wario-Ware-Man, det verkar hända något skumt där borta!"
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 går bort mot gränsen för att se efter vad det är som inte stämmer:
Wario-Ware-Man:"Ser du nåt märkvärdigt Warrio?"
Warrio:"Nae, jag vet inte Wario-Ware-Man, jag bara hörde något ovanligt!"
Wario-Ware-Man:"Jaså? .. Men om du inte vet vad det är, kommer vi aldrig att få reda på 'et!!"
Warrio:".... Huh, nu hörde jag det igen!"
Wario-Ware-Man:"Hmm.. Det bubblar vid den där sjön därborta, jag går och kollar Warrio!!"
Warrio:"... Känner du nåt eller?"
Wario-Ware-Man:"NAA, jag har ingen aning Warrio..... !!? Vad i, en diamant!?!"
Warrio:"Jo, nånting verkar inte som det borde vara..."
Wario-Ware-Man:"Öh?!.. En HEL arme´ av rubiner och smaragder bara kommer upp ur vattnet.. Ska dom
FLYTTA eller!?"
Warrio:"Och där borta verkar det vara några skattkistor som har fått nog av det här stället!"
Wario-Ware-Man:"Vad ÄR det som försiggår här egentligen??"
Warrio:"Vad var det jag sa Wario-Ware-Man, nånting står inte rätt till i Shadow Moses Island. Men VAD
är det...."
Wario-Ware-Man:"Tja, nu gäller det att tänka rejält här alltså!"
Våra vänner (eller tjockisar.. Jag vet, var bara tvungen!) står och funderar en bra stund... Fråga mig
inte varför, du läser väl fortfarande?:
Warrio:".... !! NU vet jag, det kommer att bli MATVRAKS invasion senare idag, har du inte hört att
Diamanter och skattkistor känner det på sig, och lämnar platsen i god tid?"
Wario-Ware-Man:"Hmm, jag tycker att det låter alldeles långsökt med matvraks-invasion Warrio, men
då har jag en fundering, um.."
En liten stund senare:
Wario-Ware-Man:"Då så Warrio, vi måste ta oss härifrån och hålla oss borta från Moses Island ett
ganska bra tag, eftersom det kommer att bli matvraks-invasion!"
Warrio:"OK, då går vi!"
.......
Warrio:"Huh, verkar som om skattkistorna har problem med regnet Wario-Ware-Man!"
Wario-Ware-Man:"Jaså?! OK, då får vi väl göra så här då! .."
..... Skattkista:"Huh?!!"
Wario-Ware-Man:"Sisådär, och nu håller du locket stängt kistan, annars blir alla mynt och diamanter
helt dyngblöta!"
Warrio:"Hördu, ska vi fortsätta eller!!"
Wario-Ware-Man:"OK!"
SLUT~THE END...
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