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: 07/12/2009 22:13-01/03/2010 02:06)
Episod 5: Tjockisarna Spelar Golf!!
I Smash Bros världen råder det frid och fröjd, och våra vänner(tjockisar) är ute och ska spela golf, långt
borta från civilisationen, Dumb-Crows, Woodstocks, Wario och hans äckliga, snuskiga utedass, och
brakskitar. Och det är jag, Wario, som berättar här, och ingen annan.. Hmm... Vem vet hur illa detta
bara kan sluta..
Wario-Ware-Man:"Oooaaah.. Känn på den friska luften bröder, inget går upp mot en liten golfrunda,
speciellt en sådan vacker dag som denna!"
Warrio:"Japp, och inget fetto som förföljer oss, samt förpestar våra liv med hans vidriga, motbjudande
utedass!!"
VARIO:"Undrar hur denna episod kommer att se ut i slutet.."
Warrio:"Ah, bry dig inte om det VARIO, nu ska här spelas golf, här finns inget att oroa sig för!"
Någon minut senare:
Wario-Ware-Man:"Aah, där är den grabbar, självaste centrumet när det gäller golf!!"
Warrio:"WOW vilka klubber!!"
Wario-Ware-Man:"Och det bästa av allt; dem är gratis också!"
Warrio:"Waahoo!! Detta är vad jag kallar lyx alltså, vill du vara med oss och spela VARIO?"
VARIO:"Njaaee, jag ska nog ta mig en liten runda i skogen!"
Warrio:"Jaha.. OK då, ha det trevligt!"
VARIO:"Detsamma, och lycka till med golfen."
Warrio:"Visst!"
Wario-Ware-man:"Så VARIO ville inte vara med alltså?"
Warrio:"Nej, inte vad han sa iallafall!"
Wario-Ware-Man:"OK, då spelar vi lite Warrio!"
Warrio:"Hähä, jag kommer och slå dig fetto.."
Nån liten stund senare:
VARIO:"Hm, det är så lugnt och tyst här, jag undrar om... ? ... Vad är detta för ställe?!... Aha, det
är ju det här stället, där vissa "golfproffs" slagit iväg bollar som hamnat i skogen, just i centrum, men som
sorgligtvis nog aldrig hittats igen... Och här verkar det ligga golfklubber till höger & vänster.. Men, vad
är det här för en klubba?? Hmm, handtaget på den ser ut att vara orange. En definitiv raritet, det brukar
aldrig annars finnas golfklubber med oranga handtag.. Hehe, vänta bara tills dom ser min nya golfklubba,
de kommer att tappa hakan när de får se den!"
Senare:
Warrio:"Fy fan alltså, golf är ju banne mig JÄTTE svårt!!"
Wario-Ware-Man:"Japp, du har rätt Warrio, man kan ju inte ens träffa bollen!!!"
VARIO:"Jahapp, och hur går det här då, mina golfspelande tjockisar?"
Wario-War-Man:"Helt och hållet SKIT faktiskt!"
VARIO:"HA, trodde väl det. Backa undan, era åsnefjärtar, här kommer golfproffset VARIO!!"
Warrio:"Du? Golfproffs?! HA HA HA HA, är du dum eller?, du kan väl inget om golf!!"
VARIO:"Jaså?! Då har ni inte sett MIN nya, fräcka golfklubba!!"
Warrio:"Wohoo, imponerande..."
VARIO:"Hähä, håna mig ni bara, detta är inte vilken annan golfklubba som helst, detta är min "turklubba"!"
Wario-Ware-Man:"Jaha? Och hur kan en så fet, dum, och korkad imbecill som DU tro att den där klubban
skulle ge DIG TUR!?"
VARIO:"Ämen är det inte klart? Den här saken har ORANGE färg på handtaget, vilket gör den väldigt
sällsynt, med andra ord! Vill ni vara med och spela?"
Warrio:"Var hittade du den nånstans då?"
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VARIO:"Borta vid skogen!"
Wario-Ware-Man:"Tja, jag kan ju förstås säga så här, att.. Eh, jag och Warrio, har nämligen tröttnat
på och spela golf, så vi tar en liten paus och försöker igen senare om några timmar eller så.."
Warrio:"Varför tar du inte och spelar lite för dig själv VARIO, medans vi andra går bort till skogen
och tar igen oss?"
VARIO:"Så ni fegar ur va, eller hur?"
Wario-Ware-Man:"Precis, med andra ord! Kom då Warrio, så går vi iväg på en liten runda!"
Warrio:"Kommer på stört!"
...... VARIO:"Hmm, var dom verkligen impade ÖVERHUVUDTAGET!?"
.... Warrio:"Golfproffs.. HA, det kan den där fjantiga tjockisen kalla sig för HUR mycket han vill, han
kommer ändå inte och träffa bollen!"
Wario-Ware-Man:"Nä, kan nog vara möjligt. Men tänk OM han gör det då?"
Warrio:"Tjaa.. Då är han nog VERKLIGEN ett golfproffs alltså. Men det får vi ju se då!"
Samtidigt: VARIO:"Hmmpf.. Dom där tror verkligen att jag inte kan spela golf, men jag ska allt bevisa att
jag KAN det! ... Hm, ok, dags att öva lite på svingen! .. Åh, fan.. Äh, jädrans tjocktarm!!"
Wario-Ware-Man:"Där Warrio, jag tror det var detta stället han talade om!"
Warrio:"Defenitivt. Det ligger bollar och golfklubber till både höger & vänster!"
Wario-Ware-Man:"Ja jag ser det.. Väldigt konstigt va?"
Warrio:"Japp!"
Samtidigt: VARIO:"*PUST*, *FLÅS*, *FLÄMT*... NUU jävlar ska jag för i helskotta träffa den där
förbenade lille bolljäkeln!!" *TRÄFF!!* *Döööööööööh!!* .... VARIO:"Vad i hela?? ... Jag, slog iväg.. En
Dumb-Crow!!? .. Ah, jag testar igen!" *DÖÖÖÖÖöööh!!* VARIO:"Wow titta, nu hände det igen.. Hmm..
NÄR jag svingar golfklubban, så slår jag iväg annat än bollar?? .. WAAHOOO. NU SKA HÄR SVINGAS!!"
Några få sekunder senare:
Wario-Ware-Man:"Hördu, Warrio. Vet du var vi är nånstans?"
Warrio:"Öh, naaee, inte en jävla aning!"
Wario-Ware-Man:"Suck.. Hmm.. ? Vad i?!"
Ur Wario-Ware-Man's synvinkel: *Dööööh! blatt!! .. Dööööh! blatt!! .. Dööööh! blatt!! .. Dööööh! blatt!! ..
Dööööh! blatt!! .. Dööööh! blatt!! ..* I mitten av den 6 kantsliknande Dumb-Crow's ringen: *DÖÖÖÖÖH!
BOOM!!!! ..* Trästockar som faller från ovan skyn:*Blatt!! Dööh! Blatt!! Dööh! Blatt!! Dööh! Blatt!! Dööh!
Blatt!! Dööh! Blatt!! Dööh! ... Bonk!! Döööaahahaha!! .... SSPLATT!!*
Wario-Ware-Man:"What the?! .. Öh, såg du vad jag såg Warrio???!"
Warrio:"Japp, precis. sju Dumb-Crow's föll från himlen, och formade en Hexagonal figur!!"
Wario-Ware-Man:"Och sen föll det sju stycken Trästockar, och plattade till dom!!? OK, det är nåt lurt
här!"
Ur Warrio's synvinkel: *BOOM!!* *BOOM!!* *BOOM!!* *BOOM!!* *BOOM!!* *BOOM!!* *BOOM!!*
Warrio:"Vad i hela, Dumb-Crow's bara faller, och blir till alla möjliga former och linjer.. Hmm, detta
påminner mig om något.. Något i stil med.. Ämen fan heller, nu vet jag vad detta liknar. TETRIS!!! . Fort,
HIT med fjärren till TV'n Wario-Ware-Man!!"
Wario-Ware-Man:"Men vad!?"
Warrio:"Hööehahahaaa, det var banne mig LÄÄÄNGE SEN man spelade DET spelet!!"
Wario-Ware-Man:"Vadå, att det faller en massa korkade Dumb-Crow's från skyn??!!"
Warrio:"NEJ pucko, att det faller en massa Dumb-Crow's i alla möjliga typer av former och figurer, vilket
bara betyder EN sak, nämligen dags att spela TETRIS!"
Wario-Ware-Man:"Tetris?! .. Men, inte visste jag att du börjat spela tetris!"
Warrio:"Shh, jag försöker koncentrera mig! .. HA, där rök det tre rader minsann! .. Huh? Vad.. ÅÅÅnej!!
En gigantisk skitboll kom störtandes!! Aaargh.. NU gäller det & tänka lite här!!"
Wario-Ware-Man:"Ööhm.. Kommer du Warrio?"
Warrio:"Jag kommer sen hördu, jag måste bara få bort den där gigantiska skitbollen!!"
Wario-Ware-Man:"Jamen vi har inte tid för sånt trams nu, det är bråttom!!"
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Warrio:"Sorry, jag är envis, måste bara få bort den!”
Wario-Ware-Man:"Suck... Jaja, ok då, och kom sen när du spelat klart!"
Warrio:"OK!"
..... Wario-Ware-Man:"Grr.. IBLAND kan man alltså bara svika en utan mening... Nåväl. Han kommer väl
när han väl tröttnat på "spelet"!"
Samtidigt:
VARIO:"Wow, detta är ju bara HEL häftigt alltså!! Jag har lyckats åstadkomma ett VITLÖKSREGN!!
YESS, nu ska här frossas!" *CHOMP, CHOMP, CHOMP, CHOMP!!*
Några minuter senare:
VARIO:"*UUUURRRP!!!*.. AAAH, deeelikat! .. Aja, dags att svinga lite mer!"
*TRÄFF!* Bebis:*Waaah, Waaah, Waaah, Waaah!!!* VARIO:"SEE UUUPP, BEBIS-BOMBARDERING!!!"
Ungefär lika samtidigt:
Wario-Ware-Man:"Hmm, Warrio verkar inte dyka upp.. Hoppas något inte hänt honom.. --'.. AAH, han
klarar sig väl på egen hand! ... HUh? VAAD faa..."
Ur Wario-Ware-Man's synvinkel: Fallande bebis:*Waah, Waah!!* *Blatt!*
Wario-Ware-Man:"Vad i hela @#@* var det som landade på mitt fejs.. Aah, jag ser inget!! ..."
40 sekunder senare:
Wario-Ware-Man:"Pheew, äntligen fick jag bort den.. .... ? .. Vad i, har det börjat falla BEBISAR nu
helt plötsligt!?"
*Waaah , Waaah, Waaah, Waaah, Waaah!!* Wario-Ware-Man:"GULP. Önskar att jag inte sagt det där.."
4 minuter senare:
Bebisar:*Waaah, Waaah, Waaah, Waaah, Waaah, Waaah, Waaah!!!*
Wario-Ware-Man:"Grrr.. Jaha, här står jag med en hel hög av skrikande, gnälliga bebisar.. Och ohyggligt
FULA dessutom.." Bebisar:*Waaah, Waaah ,Waaah ,Waaah!!!* Wario-Ware-Man:"Ååååh, kan dom där
skrikhalsarna aldrig hålla TYST eller??"
Fallande klädsel:*FLAPP* Wario-Ware-Man:"MMppfhh, mmfh.. Vad var det som.... HuH??! .. en outfit..
Hmm.. Vågar jag sätta på mig den?.. ??!! Och låt mig bara gissa, när jag väl sätter på mig denna löjliga
klädsel...." ..... Wario-Ware-Man:"Så ska alltså JAG föreställa mig som deras MORSA!!? .. NÄPP,
ALDRIG I LIVET!!!" Bebisar:*WAAAH, WAAAH, WAAAH, WAAAH!!!!!* Wario-Ware-Man:"ÅÅH NEEJ,
det låter bara värre och VÄRRE!! .. OK OK, jag ska hjälpa dem & hålla käft!"
Wario-Ware-Man, som egentligen skulle ta sig ur denna kusliga skog, har nu blivit morsa åt tusentals
jobbiga, gnälliga, hungriga bebisar, och han verkar inte speciellt glad över det!:
Wario-Ware-Man:"*Phew, STÖN..*Herrevitlök, håller dom aldrig tyst??" Bebisar:*Waah, Waah, Waah!!*
Wario-Ware-Man:"Lugna er, lugna er, morsan kommer!! .. Ååh, hoppas Warrio kommer snart någon gång.."
Borta hos Warrio och hans Tetris-spelande: Warrio:"Ämen kom igen eller skitspel, vill du ha STRYK eller?!"
Tillbaka till Wario-Ware-Man: Bebisar:*Waah, Waah, Waah, Waah!!* Wario-Ware-Man:"*Phew, flås,
flämt..*Detta.. Börjar bli... Ganska tröttsamt... Måste.. Ta mig.. En... Liten.. Tupplur..... ZZZZZZ....
ZZZZZZ.... ZZZZZZ.... ZZZZZZZZ...." ...... Jupp, Wario-Ware-Man tycks ha tröttnat på att vara
morsa åt TUSENTALS jobbiga, GNÄLLIGA, hungriga små skrikhalsar, och bestämmer sig för att ta en
liten tupplur medans bebisarna bara skriker och skriker... OM jag vore han, så skulle jag ha letat efter
en STOPP knapp i baken på varenda liten, jädra bebis, och tryckt på den så att dem HÖLL TYST... Men..
Det får vi se senare om han lyckas lugna ner dom, på ett eller annat sätt:
**Warrio:"*Host, flämt, phew..*Ibland önskade jag att jag inte var så jädra tjock och FET.... Huh? VAD
är detta, en bebisfarm eller!!?" Wario-Ware-Man:"Åh, tjena Warrio. Och JA, vad ser det UT som??"
Warrio:"Inte vet väl jag." Wario-Ware-Man:"Jaha, och har du kommit för att rädda mig, eller tvärtom?"
Warrio:"Naah.. Spelet fick slut på batterier, så jag gick iväg och letade efter dig. Vet du var vi är
förresten?" Wario-Ware-Man:"Inte en jädra vitlök faktiskt! .. Huh?! .. Vad var det för ljud?"
Warrio:"Oh-oh.." Wario-Ware-Man:"Oh-oh?.. VADÅ "Oh-oh"?! Warrio:"Eeh.." Wario-Ware-Man:"Vad
är det du pekar på??"
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Warrio:"B-b-be-bebisarna... Dom.. Eh, CIAO!" Wario-Ware-Man:"???? .... ?!? ...
OK, något stämmer inte här!" ...... Wario-Ware-Man:"??.. Vad? ... NNEEEJ!! Säg INTE det!!"
Wario-Ware-Man vänder sig om för att se vad det var som oroade Warrio, och till hans förvåning så
verkar skrikhalsarna anta skepnaden av...: Wario-Ware-Man:"Säg inte att detta är en fälla!!.. Jag
trodde Wario satt hemma på dass och sket, och käkade vitlök??!" Tydligare sagt, så växer det mustacher
på bebisarna, som liknar Wario's. Näsorna på dem blir rosa. Som liknar Wario's.. Och så mössor... SOM
liknar Wario's!: Wario-Ware-Man:"Vad händer med de egentligen??.... GAah?!" .. Varenda bebis, en efter
en, samlas och kolliderar med varandra, en efter en, och bara växer, växer, växer, växer, och växer...
Wario-Ware-Man bländades av det kraftiga ljuset.. 50 sekunder senare försvinner det kraftiga ljuset,
och den svarta skuggan blir allt klarare och klarare.. NU såg Wario-Ware-Man VEM det egentligen är:
Wario-Ware-Man:"Whaa?! En gigantisk Wario figur!!" GIGA-Wario:"Waahahahaa!! Du gick på det, käpp
rakt igenom. Välkommen till min kusliga "WARIO-skog", där alla vilseledda tjockisar blir spöade, hånade, och
ihjälgasade!!" Wario-Ware-Man:"W-Wario? .. Men.. JAG trodde du satt hemma på skethuset!!"
Wario:"HA, trodde du ja Wario-Ware-Man.. ÄH, dags för mig att bestämma ditt öde!"
Wario-Ware-Man:"ÖDE??" Wario:"Just det, DITT öde. Du har TRE val att välja på; 1=bli spöad. 2=bli
hånad. Eller 3=bli ihjälgasad!!" Wario-Ware-Man:"Öh.. Finns det något FJÄRDE alternativ?" Wario:"Vad
menar du?... Åh. Um.. Det FJÄRDE alternativet tog jag bort, eftersom det lät för ynkligt, för mesigt,
och alldelles för fegt! .. OK, om inte du kan bestämma, så bestämmer JAG! .. Få se, då väljer jag...
Nummer tre=BLI IHJÄLGASAD!" Wario-Ware-Man:"VAD FAAN. Det där lät inte alls bussigt!!"
Någon minut senare:Wario-Ware-Man:"GULP.. Ska det verkligen sluta så här??" Wario:"HÖ-HÖ, snart är
den färdigladdad!!" Wario-Ware-Man:"OM detta bara vore en dröm, så... Ah, det kanske INTE är någon
dröm alls!" Wario:"JAAA, klar och redo!!" Wario-Ware-Man:"ÅÅh noo.. Här kommer slutet!" Wario:"One.
Two.. THREE... HNNN!... HNNNNN!!!" Wario-Ware-Man:"Bara några sekunder kvar.." ........
Jorden:"BBRROOOUBADAFF!!!!!" Vad tusan.. Är detta slutet för Wario-Ware-Man och hans två bröder?
Kommer vi någonsin att få återse dem i framtiden? Kan jag sluta ställa korkade frågor som ingen vet svaret
på??!**
Wario-Ware-Man:"YYAAAAAAARRRRGGH!!!!!!!! ..... ?? ... Vad i.. Pheew, bara en kuslig dröm, och allt ser
ut som förut... Utom EN sak bara... Hmm... Skrikhalsarna verkar lugnat ner sig lite, dom sover som svin..
Hehe, NU har jag min chans att komma ut härifrån.. Bara jag, eller något annat inte väcker dom nu.."
Och så, efter att Wario-Ware-Man haft en kuslig mardröm, så gör han sig redo för att lämna denna
konstiga, mörka skogen.... Samtidigt hos Warrio och hans tetrisspelande: Tetrisspel:"GAME-OVER!"
Warrio:"VADAN DETTA?!! Jag fick ju för tusan ingen "GAME-OVER", SKITSPEL!! ... ÄÄH, nu går jag och
letar reda på Wario-Ware-Man, för han börjar nog undra vart jag tagit vägen!"
Tillbaks till Wario-Ware-Man: Wario-Ware-Man:"*Pust, phew!* Vart fan är utgången någonstans.. AARGH,
jag kommer aldrig och hitta ut härifrån ensam!!"
Tja, om Wario-Ware-Man lyckas ta sig ut ur denna skog, det får vi se då. Warrio däremot försöker leta
upp Wario-Ware-Man, men han verkar tyckas ligga långt efter: Warrio:"Puuh, stöön, flämt.. HUR långt
har han hunnit egentligen??!"
Några timmar senare: VARIO:"ZZZZ... ZZZZZZ.... ZZZ?! ... Huh.. Vad.. Har jag försovit mig eller?!!...
Öh, nej, faktiskt inte.. Vänta NU. Vart har Wario-Ware-Man och Warrio tagit vägen någonstans? Jag
börjar bli ganska orolig för dom." .... Oroa dig för dom du bara VARIO, för nu tar vi en liten visit hemma
hos Wario: Wario:"Hnnn.. Hnnnn... Hnnnnnn!! ... Höh, hallå där, titta åt ett annat håll, jag försöker
faktiskt sitta på dass och SKITA!!"
Japp, Wario tycks ha det ganska bra.(Hur länge har han suttit ute vid sitt jädra, vidriga, illaluktande,
motbjudande utedass egentligen?? Och HUR kan han bara stå ut med att känna sin egen skitlukt?!!)Men nu
lämnar vi honom ifred, och beger oss tillbaks till Wario-Ware-Man, som försöker ta sig ut ur skogen:
Wario-Ware-Man:"Phew.. Flås, flämt... Agh, detta känns så meningslöst.. Jag kommer aldrig och ta mig
ut härifrån.. Jag ÄR FAST i denna skog. Varför gick vi in i denna skog, man hittar ju inte ens UT!!"
flåsande och stånkande:"Flås.. Flämt.. Stånk.."
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Wario-Ware-Man:"??... Men tjena Warrio, tröttnat på och spela eller?" Warrio:"Japp, rätt gissat hördu, den gjorde
bannemig narr av mig, genom att påstå att jag fick en "GAME-OVER" när jag inte ens hade fått nån!! .. Vet du var vi
är någonstans eller?" Wario-Ware-Man:"Nä, tyvärr. Men någon gång måste vi väl ta oss ut!" Tjockisarna har nu
återförenats och tillsammans försöker de att hitta en utväg.. en halvtimme senare: Warrio:"Pheew, flås.. Där, jag ser en
utgång Wario-Ware-Man!" Wario-Ware-Man:"Hurra, äntligen.. Jag börjar bli hungrig snart förresten!"
Warrio:"Ja jag med!" Borta hos VARIO: VARIO:"Herrevitlök.. Nu har jag gått runt här och väntat i flera
timmar på att dem ska komma tillbaka. Hoppas att inget har hänt dom... ÄH, jag tar och spelar lite golf
så länge så får jag se om de dyker upp!!" *Träff!* *tick tick tick* VARIO:"Höh?? ... Vad.. ÅÅH NEJ, säg
inte att jag fortfarande håller i den där klubban!!" Samtidigt: Warrio:"Puh.. Vi tog oss ut ur skogen iallafall
Wario-Ware-Man!" Wario-Ware-Man:"Ja Warrio, det var verkligen på tiden det..... Huh?? ..."
*BONG* Wario-Ware-Man:"Aaaoow. Vad var det som..." *tick tick tick tick* Wario-Ware-Man:"Åh nej,
en DYNAMIT! Spring för livet Warrio!!" Wario-Ware-Man & Warrio:"YYAAAAARRGH!!!" ... *KABOOOM!*
Tillbaka till VARIO: VARIO:"*Biter på naglarna av rädsla*Ååh, gaah.. Hoppas inte den landade på
tjockisarna bara. Tänk vad mycket skäll jag kommer att få sen!" Uppe i luften ser vi två rykande ljussken,
som beräknat kommer att landa nånstans i närheten av VARIO inom... *BOOOOM* ..... Öh, inom bara
några sekunder faktiskt:
VARIO:"Höh?! ... What the..." VARIO går iväg en bit för att se efter vad det var som störtade vid
sandplanen, och till hans förvåning, efter att ha tagit en närmare titt i det djupa hålet, så såg han vilka
det var: Wario-Ware-Man:"VARIO, hjälp oss upp ur det här sandhålet!!" VARIO:"OK grabbar, bara lugn!"
6 minuter senare: Wario-Ware-Man:"Phew.. Tack VARIO!" Warrio:"Vart kom den där dynamiten ifrån?!"
Wario-Ware-Man:"Tja. Säg det själv du Warrio!" VARIO:"Vart tusan har ni varit egentligen? Jag har
väntat på er i flera timmar!" Warrio:"Ämen tjena "golfproffset VARIO", hur står det till egentligen!"
VARIO:"Tja.. Ni hade rätt, jag KAN INTE spela golf, men jag är bannemig jättebra på och SVINGA!"
Wario-Ware-Man:"... Hallå där, den DÄR klubban känner jag igen, då vet jag vart den där dynamiten kom
ifrån!!" Warrio:"Vad taskigt! Just när vi kommit ut ur skogen, så skickar du iväg en dynamit rakt PÅ oss!!"
VARIO:"Men hallå eller, hur skulle JAG kunna veta??" Wario-Ware-Man:"Jaha, och hur går det då, har
du någon "tur" eller, du och din "lyckoklubba"?" VARIO:"Inget vidare faktiskt, men allt som ni har sett och
hört, kommer naturligtvis från den HÄR konstiga klubban. Men, jag har börjat tröttna på den förresten,
så jag kan lika gärna kasta bort den." Wario-Ware-Man:"Åh nä, en sån här klubba går inte och köpa, så
jag tycker vi behåller den. Vi kanske kommer att ha nytta av den någon gång i framtiden."
Warrio:"Ett klokt val Wario-Ware-Man." Wario-Ware-Man:"Nä grabbar, vad säger ni, ska vi vandra
hemåt igen?" VARIO:"Tycker jag med, det börjar bli sent." Warrio:"OK nu går vi hem, jag behöver
sova!" ...... *BOOOONG!* Wario-Ware-Man:"Yeeoow.. Svinga inte golfklubban VARIO!!" VARIO:"Ursäkta!"
Tja, och så var ännu en dag avgjord för våra Wariobröder. Men vem vet vilka mystiska krafter den där
golfklubban kan ha.. Vem vet... Vem BARA vet vad...
SLUT~THE END...
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