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: 06/12/2010 15:26-18/01/2011 00:59)
Säsong 2, Episod 1(12): Wario, historieberättar'n!
Japp, säsong 2 är här, och det är en helt lugn och fridfull dag i Wario Island... Ööm, ni minns väl att i
episod 7 av säsong 1 så skulle Wariobröderna ge Shadow Moses Island ett nytt namn, men sen efter det
så var det inte avslöjat, eftersom vi ville hålla det hemligt ett litet tag. Vill ni veta varför namnet byttes
till Wario Island nu? Det är för att, vi ville inte ha med Smash Bros. Brawl att göra längre, eftersom de
senare episoderna inte fokuserade på fighting & Brawls, så nu heter Shadow Moses Island istället Wario
Island, och vi refererar inte längre våran värld till "Smash Bros. världen", fattat? Bra, då vet ni det nu
att The Wario Show inte längre har med Brawl att göra, överhuvudtaget, och vi kan nu fokusera på att
berätta denna episoden för er läsare. Och som vanligt är jag, Wario, berättaren i denna show, och ingen
annan alls.. Wariobröderna är som vanligt ute i trädgårn och fiser, men Wario verkar stanna inne. Vad han
planerar för något fisaktigt vet vi inte just nu, men det ska vi allt ta reda på:
Wario:"Blää, inget vettigt eller roligt & ha på TV idag. Vad sägs om denna kanalen då?"
*ZAPP!*.. Wario:".. Nää. Inget där heller.. Vafan, finns det INGET på TV som e kul eller?! Ok, screw ya, TVfan!"
*ZAPP!* .. *Bloop..*
Wario:"Äh, nu får jag ha latat klart.. Undrar om... Ämen tjenare läsare, hur mår ni?? Jag mår bra. Följ
med mig ner till källaren, så ska jag visa er nåt!"
Hm. Detta blir intressant. Vi följer med Wario till hans källare, för att glutta lite på vad han nu har där:
Wario:"Just det, det här e min källare, där jag har lagt undan saker, som senare glöms bort."
Vi kikar medans Wario rotar i några gamla, dammiga låder:
Wario:"*Phöö, host!!*.. SNACKA om dammigt alltså. Nåja, här har vi, som ni ser, min gigantiska gryta, som
jag använde till att tillaga Wood-Stocks med, i pilotepisoden av The Wario Show från säsong 1.. Och här
har vi en trasig dataskärm, och ett kretskort, som en gång satt på Monitorn, som jag spöade skiten ur,
eftersom den inte ville skriva in mig på tävlingslistan.. Få se, vad är det jag INTE tagit upp för någon?..
Åh, just det, vill ni veta hur The Wario Show EGENTLIGEN började? Ok, sit back, and relax, så ska Wario
berätta för er.. Det var så HÄR det började;.."
**Det är en lugn och fridfull dag i Diamond city, och Wario-Ware-Man och hans bröder hade inget att göra,
så de fick ta och bestämma vad de skulle hitta på för nåt:
Wario-Ware-Man:"Nä, vad fan ska vi hitta på idag grabbar?"
Warrio:"Inte vet väl jag.. Typ, skapa spel?"
VARIO:"Jag har INGET på hjärnan!"
Wario-Ware-Man:"*GÄÄSP!!*. Det där med spelskapande börjar bli något tjatigt, vi måste hitta på nåt, UTOM det!"
Warrio:"Då gluttar vi lite på TV då, så får vi väl se.. Vart fjärren nu håller hus."
VARIO:"Ööh.. Du SITTER på den."
Warrio:"Jaså, gör jag? Inte undra på att det gjorde ont i rövan när jag skulle sätta mig i soffan. Ok, dags & sätta på
TV'n."
*Bloop!*
TV'n:"Och det här var Diamond News, stadens bästa, informativa nyhetskanal!"
Warrio:"Jaha, och HUR "informativa" är NI då på en skala?"
Wario-Ware-Man:"Shaddup Warrio, vi försöker höra vad som sägs på TV."
Warrio:"Sorry."
Wario-Ware-Man:"Men.. Du har åmed andra sidan rätt där, HUR informativa påstår de sig vara??"
En liten stund senare, efter att ha tittat på nyheterna:
Warrio:"Nää-ä, det var då inget vettigt de tog upp."
VARIO:"Samma här. Samma smörja dag ut och dag in!"
Wario-Ware-Man:"Det enda de tar upp är "Spel, spel, spel, spel", det är ju nästan så man blir TOOKIG!!"
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VARIO:"Nä vad säger ni, ska vi gå ut i friska luften?"
Wario-Ware-Man:"Bra ide´ VARIO, vi behöver allt vädra näsorna lite. Kanske kan vi hitta på nåt ute."
Wariobröderna går ut och går lite, för att se efter om de får några snilleblixtar.. OM de får det vet vi
inte ännu, men det kommer nog förr eller senare:
VARIO:"Du Warrio."
Warrio:"Ja VARIO?"
VARIO:"Det sägs att det finns en värld bortom denna!"
Warrio:"Jaså? Men är det inte bara en myt?!"
VARIO:"Nädå, inte alls."
Warrio:"Jaså? Vart fick du isåfall reda på DET?"
VARIO:"Nae. Jag vet inte riktigt vart, men.."
Wario-Ware-Man:"Jaha, vad pratar ni om??"
Warrio:"VARIO pratar lite konstigt. Han säger att det finns en värld bortom den värld vi lever i."
Wario-Ware-Man:"Jaså, gör det DET?"
Warrio:"Så du vet alltså om det?"
Wario-Ware-Man:"Just det. Men, VARIO har faktiskt rätt."
VARIO:"Har jag?"
Wario-Ware-Man:"Precis. Jag tror på att utanför denna världen, finns en dimension helt olik våran, men den
sägs vara ganska kylig."
Warrio:"Brr.."
Wario-Ware-Man:"Vi måste ta reda på vart den är, och hur vi kan ta oss dit!"
VARIO:"Exakt, jag har fått lite nog av Diamond City."
Warrio:"Samma här!"
Wario-Ware-Man:"Så ni är med mig?"
Warrio:"Japp."
Wario-Ware-Man:"Ok, då går vi!"
Wariobröderna går vidare, och får senare syn på en gigantisk vitlök, som bara sitter där och gör ingenting:
Wario-Ware-Man:"Huh? Vad är detta?"
Warrio:"Ser ut som en enorm vitlök!... Men den bara står där..."
VARIO:"Och gör vadå?"
Warrio:"Ingenting! Det är det som är det meningslösa. Varför står det en vitlök mitt ute i skogen som inte
gör någonting??"
Wario-Ware-Man:"Öh, vad pladdrar ni om egentligen??"
Warrio:"... Öhm, inget speciellt."
Wario-Ware-Man:"Hm... Jag tror denna vitlöken döljer något!"
Warrio:"Jaha, vad? Jag ser inget skumt med den!"
VARIO:"Shaddup. Även om vi inte ser det med en gång, så... Aha, den kanske döljer något under sig!"
Wario-Ware-Man:"Gör den? Amen vad väntar vi på då, bara att lyfta bort den!"
Och Wariobröderna försöker att lyfta undan vitlöken, men lyckas inte. Sen försöker de att knuffa den, men
det går inte heller, så de står istället och tänker lite:
Wario-Ware-Man:"Jaha, om inget annat funkar, så får nån av oss..."
Warrio:"ÄTA UPP den?!!"
Wario-Ware-Man:"Ja, vad annars. Inget annat verkar funka!"
Warrio:"Men, den där måste väl vara oätbar nu, eftersom den stått här ute så LÄNGE?"
Wario-Ware-Man:"Äh, strunt samma. Vi käkar upp den ändå!"
*Gnag-gnag!* *Munch-munch!* *Käka-käka!*
Några minuter senare...:
Warrio:"Aow.. Nä, det e hopplöst."
VARIO:"OK, då försöker jag med nåt' annat!... Hnn... HNNN..."
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Wario-Ware-Man:"Ohoh. Backa undan Warrio!"
Warrio:"Varför då? Han ska väl bara fisa lite."
VARIO:"HNNN!!!!"
*BROOUUBADAFF!!!!*
Warrio:"Waaahahahahooo!!!"
Wario-Ware-Man:"Jag varnade dig ju... Undrar när han störtar neråt igen."
VARIO:"... Ungefär nu!"
*BADOOM!!!*
Warrio:"... Wow.. Vilken RÖKARE!"
Wario-Ware-Man:"Hm.. Det verkade funka. Vitlöken är borta!"
VARIO:"Men vänta, vad är det där för virvel?"
Wario-Ware-Man:"Så det är här det är!... Ok, bara att hoppa ner då!"
Warrio:"Gulp... Borde vi göra det?"
Wario-Ware-Man:"Vi måste. Annars får vi aldrig reda på hur den andra världen ser ut!"
VARIO:"E lite rädd.."
Warrio:"Vi får tyvärr hoppa ner, annars kanske den stängs igen!"
VARIO:"Åh nä, jag tänker INTE hoppa in i den där!!"
Wario-Ware-Man:"Kom igen, du hade väl fått nog av Diamond City eller? Hoppa ner nu!"
VARIO:"Åh nä. Ni kan inte tvinga mig!"
Warrio:"Hoppa bara ner!"
VARIO:"NEJ!!"
Warrio:"Hoppa ner för fan!! Ok, då knuffar jag ner dig!"
Wario-Ware-Man:"Öh, du behöver inte jäkta din brorsa!"
*Putt!*
VARIO:"AAh. NEEEEEEEEJ!!!"
Warrio:"Ok, nu kommer jag."
*Hopp!*
Wario-Ware-Man:"Och dessutom hade inte behövt putta ner honom... Nåja, bara till att hoppa ner jag med
då! 3, 2. 1!"
Samtidigt, väl inne i portalen:
Warrio:"Hm.. Undrar vart vi hamnar nånstans."
VARIO:"YAAAAARRRRGH!!!"
Warrio:"Och han bara skriker!"
Wario-Ware-Man:"Ämen tjena bröder. Är det långt kvar?"
Warrio:"Ja. Det verkar så."
VARIO:"Varför gjorde du sådär för? Vi vet inte ens vart vi kommer hamna! AAARGH, jag skulle stannat
hemma!!!"
Wario-Ware-Man:"Var inte orolig VARIO! Inget kommer och hända, utom att vi kanske kommer till en annan
dimension!"
Warrio:"Tja.. Frågan är... VART vi kommer hamna någonstans."
Våra bröder faller, och faller, och faller tills de inte längre syns i portalen. Vart kommer de hamna? Hur
ser denna värld ut? Borde jag sluta ställa frågor som ingen kan svara på?... Senare, någon helt annanstans
ser vi Wariobröderna, som verkar ha kommit till den andra världen bortom Diamond City, uppe i luften:
Warrio:"Zzz... Huh, vart har vi hamnat nu??"
Wario-Ware-Man:"Och jag ser slutet... Wha! YAAAARRRGH!!!"
... *BOOOM!!!!!*
Samtidigt nere på ytan, där Wariobröderna kraschlandade:
Wario-Ware-Man:"... Oow!?"
Warrio:"Jag har ont i arslet..."
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VARIO:"Jag ser ut som en snögubbe!"
Warrio:"Jaha, får väl ta och borsta av dig då."
Wario-Ware-Man:"Hm. Undrar vart vi hamnat... Vänta nu, vad är detta för ställe, och varför snöar det?"
Warrio:"Och varför ligger det byggnader av stål här i trakten!"
VARIO:"Hua! Till och med marken är i stål!!"
Wario-Ware-Man:"Börja inte få panik nu... Vart nånstans har vi hamnat egentligen... Ah, NU vet jag!"
VARIO:"Jaså?"
Wario-Ware-Man:"Jamen är det inte klart. Vi är i Shadow Moses Island!!"
Warrio:"Snakes hembana i Brawl??"
Wario-Ware-Man:"Ja, det verkar så!"
VARIO:"Jag är lite nyfiken.. Vad säger ni, borde vi inte gå runt och titta lite?"
Wario-Ware-Man:"Håller med. Vi kan inte bara stå här och frysa häcken av oss. Förresten så måste vi
bosätta oss någonstans. Kom grabbar!"
Wariobröderna, efter att ha kraschat ner i Snakes hembana, Shadow Moses Island, bestämmer sig för att
gå runt och kika lite. Efter att de gjort det letar de efter någonstans att bo. Hur det kommer bli av vet vi
ej än, men om vi låter tiden gå, så kanske allt blir klarare, vad tycker ni läsare?:
Warrio:"Hörni, vart kan vi tänkas bo någonstans?"
VARIO:"Tja, vad sägs om en igloo?"
Warrio:"Nä, för kallt. Något annat?"
VARIO:"Hm.. I ett is-slott kanske?"
Warrio:"Nej, det skulle bli för kallt det med!... Wario-Ware-Man, har du något förslag?"
Wario-Ware-Man:"Hm... Vad sägs om att vi bosätter oss under en av de där stålpelarna?"
VARIO:"Dummaste förslaget ever tycker jag!"
Wario-Ware-Man:"Kom igen, vi hittar ingen annanstans att bo, och tro mig, det må se omöjligt ut att bo
under en pelare i stål, men vi kan anpassa insidan efter behov, och göra det lite mera hemtrevligt!"
Warrio:"Wario-Ware-Man har en poäng där. Vi borde flytta in under ett av pelarna där. Vi kan anpassa
hemmet efteråt."
VARIO:"Tja.. Undrar om de har kabel-TV i denna värld."
Wario-Ware-Man:"Det har de säkert..."
Kameran riktar sig mot ett litet hus i stål, där Snake sitter inne och kikar på kabel-TV, och käkar popcorn
och dricker bärs... Tillbaks till Wariobröderna:
Wario-Ware-Man:"Sådär, nu har vi fått upp en liten dörr. Bara att gå in och göra oss hemmastadda."
Warrio:"Yaahoo!! Kom VARIO så går vi in!"...**
Wario:"... Oh fan, måste gå och pissa lite. Är tillbaka om några sekunder... Ah, som tur är har jag mitt
underbara lilla källardass.. Kommer strax!"
*SLAM!*
... *Zip!*.. *Psssssstt* *Fluuuuush!*
... Wario:"OOaaaah. Var bannemig skönt och få pissa lite... Ok, nu är jag tillbaks. Då så, dags för mig
att fortsätta berättelsen.. Ähum;..."
**Wariobröderna håller på och gör sig lite mera hemmastadda i deras nya hem. Än så länge är det lite
trassel i början, men det blir bättre ju längre tiden går... Utom att de fryser arslet av sig förstås:
Warrio:"Du, det e inte så pjåkigt det här."
Wario-Ware-Man:"Vad var det jag sa. Jag tror vi kommer trivas här."
VARIO:"Men felet är... Att vi inte har någon TV!"
Wario-Ware-Man:"Jaja, vi SKA köpa en."
Warrio:"Och dessutom finns det inget element i vårt hem."
Wario-Ware-Man:"Ja. Det är det som är det taskiga. Oroa er inte, vi tar och skaffar ett element på en
gång!... Och kabel-TV!"
VARIO:"Tjohoo!"
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Wario-Ware-Man:"Kom grabbar. Dags att shoppa!"
De sticker iväg till Shadow Moses Island's centrala shoppingcenter och shoppar lite. Vad de kommer hem med
lär ni få reda på lite senare:
Warrio:"Wow vad många prylar."
VARIO:"Håller med. Dom har till och med vitlöksautomater här!"
Warrio:"Vad? Har dem?? Har vi några mynt?"
VARIO:"Japp. Har några här!"
Warrio:"Oboy-oboy! NU ska här FROSSAS!!"
Borta vid Wario-Ware-Man:
Wario-Ware-Man:"Vart är dom andra?"
Warrio:"Hallå, Wario-Ware-Man! Gissa vad vi kommit med!"
Wario-Ware-Man:"Huh? Vad i hela vitlöken!?... Vart fick ni all vitlöken ifrån?"
Warrio:"Från de nya vitlöksautomaterna."
VARIO:"Och titta vad mycket man får för så lite kosing!"
Wario-Ware-Man:"... Jag e förvirrad... Är ni säkra på det, och att detta inte är ett skämt?"
Warrio:"Nej, det är inget skämt!"
VARIO:"Har du hittat något element än? Och..."
Wario-Ware-Man:"TV'n ja. Har inte glömt bort! Om ni kunde hjälpa till lite, så kanske vi hittar det vi vill
ha, och sticka hemåt igen!"
Warrio:"Jag ser elementavdelningen där borta!"
Wario-Ware-Man:"Tack Warrio! Ok, framåt mot elementavdelningen grabbar."
Borta vid elementavdelningen:
Warrio:"Så här är det elementen håller hus."
Wario-Ware-Man:"Men vi kan inte bara välja vilket element som helst, vi måste köpa ett som har bra
kvalite´, och ett långvarigt garanti! Om ni ser något bra exemplar, hojta till."
Warrio:"Ok Wario-Ware-Man... Hm.. Denna ser snygg ut!... Nä.."
VARIO:"Hm... Denna ser väldigt varm och skön ut... Nää... Ämen vänta. HÄR grabbar!"
Warrio:"Kommer!!... Huff, phew... Åh tjena på dig.. Vad säger vi? Ser detta element bra ut?"
Wario-Ware-Man:"Låt mig kika lite först innan vi bestämmer oss!... Ok, godkänd! Detta element ser ut att
hålla ganska lång livskvalite´!"
VARIO:"OK, element avklarat. Nu ska vi bara hitta en TV... ÖÖh, kabel-TV!"
Någon halvminut senare, borta vid TVavdelningen:
Warrio:"Hua!! Denna såg gammeldags ut."
VARIO:"Och här har vi en TV ända sedan från hedenhös! Men INGEN KABEL-TV??"
Wario-Ware-Man:"Här finns det TV apparater, som har kabel-TV inbyggt!"
Warrio:"Jaså?? VARIO, vad säger du om den här?"
VARIO:"Ämen ser man på, denna ser ganska häftig ut! Hur mycket kostar den?"
Warrio:"Bara några hundralappar. För att vara precis; 200 spänn."
VARIO:"Wow vilket kap!"
Efter att Wariobröderna betalat varorna:
Wario-Ware-Man:"Så. Har vi allt nu?"
Warrio:"Jepp!"
VARIO:"Bara att fara hemåt då."
Senare på vägen hem:
Wario-Ware-Man:"Sicken dag det varit idag. Inte visste vi att det skulle gå SÅ bra för oss; Först gick
vi ut på en promenix, sen hittade vi en portal, och hoppade ner i den. Sen kom vi hit, har hittat någonstans
att bo, och dessutom har handlat lite saker som behövs till hemmet. Men inte nog med det, vi har nu käk så
det räcker i ett antal månader, tack vare mina bröder och deras ögon för detaljer!"
Warrio:"Äsch. Var väl inget."
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VARIO:"*Puff!*..*Stånk!*.. Waahoo!! Ska bli roligt att kika på kabel-TV sen när vi kommer hem, eller hur!"
Wario-Ware-Man:"Just det. Jag är lite nyfiken jag med."
Och så, efter att ha shoppat vid Shadow Moses Island's centrala shoppingcentrum, går Wariobröderna nu
hemåt med händerna fulla!... Efter någon timme eller så är de hemma igen, och det har börjat bli kväll ute i
Shadow Moses Island.(Himlen i Shadow Moses Island har alltid varit mörk och grå, eftersom atmosfären e
nästan som ett fryslager, men man ser iallafall månen uppe på himlen.) Wariobröderna grejar och brötar
med sin nya kabel-TV, som de hållt på med i 1 timme, troligen har de nog fått igång den nu:
Warrio:"Aaah, detta är livet."
Wario-Ware-Man:"Just precis. Vi kommer nog trivas här, mycket bättre än i Diamond City. Dessutom har
vi förtjänat en liten break från TV-spelsindustrin!"
VARIO:"Dessutom har MonaWare. Inc. gått i konkurs, så vi behöver inte oroa oss över nåt."
Warrio:"Bra att MonaWare. Inc. förlorade. Det var ändå rätt åt dem!"
Wario-Ware-Man:"Så. Nu har vi fått igång TV'n!"
VARIO:"Jag går och hämtar lite vitlök till oss!"
Wario-Ware-Man:"Åh. Tack VARIO!"
Warrio:"Få se om det finns nåt & titta på."
Wario-Ware-Man:"Äh, det finns så många kanaler så vi skulle kunna gå igenom allihopa utan problem!"
Warrio:"Och där kommer VARIO med vitlöken!"
Wario-Ware-Man:"Mumsimums!"
VARIO:"Då var det serverat. Har ni hittat något bra?"
Wario-Ware-Man:"Vi håller på. Än så länge har vi gått igenom 3 kanaler."
Warrio:"Äh. vi har 1.000 kanaler, så vi kan hålla på ett bra tag. Jag tar lite vitlök så länge."
VARIO:"Jag med. Jag är utsvulten."
Wario-Ware-Man:"Ämen titta, här har vi något; The Wario Show, säsong 1!!"
Warrio:"Wow. Det låter spännande!"
VARIO:"Åh, kolla på det där fettot! Han sitter på sitt utedass och skiter!"
TV'n:"BRRÖÖÖÖÖLL!!!!"
Warrio:"BWAA-HA-HA-HA!! Den var ju bara SKÖN eller!"
Wario-Ware-Man:"Snacka om underhållning alltså!"
Japp. Allt verkar roligt inne i deras lilla, varma, mysiga hem, och dom kommer troligen inte att sakna
Diamond City på länge, vääldigt länge! Senare är det dags att gå och krypa till kojs, och Wariobröderna
sover som om de vore på ett första klassens hotell!... På morgonen vaknar de, pigga och glada, och redo att
gå ut och utforska Shadow Moses Island... Efter att de ätit frukost förstås, man kan väl inte gå ut på
äventyr med tom mage heller:
Wario-Ware-Man:"Ska bli spännande att se hur Shadow Moses Island egentligen ser ut, eller hur?"
Warrio:"Ja. Vem vet? Bortom Snakes hembana, så finns det kanske ett ställe helt olikt detta!"
VARIO:"Men det snöar ju hela tiden, så man kan aldrig riktigt vara helt säker."
Warrio:"Ja, vi vet. Men en vacker dag, så kanske det slutar snöa, och det plötsligt kommer växa natur efteråt.."
Wario-Ware-Man:"Tja, det återstår att se."
*RRAAAP!!*
Wario-Ware-Man:"Oaah, den satt fint. Nä, dags att ställa ner disken i diskhon, och göra oss klara och fina!"
Warrio:"Ok!"
VARIO:"Hnn.. Oah, sådär."
Warrio:"Kommer du VARIO?"
VARIO:"Ja, jag kommer!"
Och efter att de ätit frukost, och gjort sig klara, så bär det av för våra vänner att ge sig ut på lite
äventyr. Vad kommer de upptäcka under deras färd?:
Warrio:"Hua, så här mycket snöade det inte igår!"
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Wario-Ware-Man:"Nej, just det. Men på nyheterna sa de att vädret skulle bli kallt, MYCKET kallt! Men vi
ger oss inte."
VARIO:"Hoppas vi hittar något värdefullt under våran upptäcksfärd!"
Warrio:"Det må vi nog göra, om chansen är stor nog."
Wariobröderna är ute och traskar i snön, i timmar... Senare ser vi de, mitt i ingenstans:
Warrio:"Jaha. Har vi gått vilse eller?"
Wario-Ware-Man:"Tja, antagligen. Men det har slutat snöa så kraftigt, så nu e sikten lite klarare."
VARIO:"Hörni, jag ser något som sticker upp ur snöhögen där borta!"
Warrio:"Jaså. Gör du det?"
Wario-Ware-Man:"Ser ut som en kista.. Kom grabbar, detta kan innebära tur för oss!"
VARIO:"Vi kommer!!"
Wario-Ware-Man:"*Huff, huff...*... Phew.. Då så, framme! Är ni här?"
Warrio:"Jadå, vi e här!"
Wario-Ware-Man:"Ok. Beredda?"
Warrio & VARIO:"Beredda!"
Wario-Ware-Man:"Ok, då lyfter jag upp locket, försiktigt."
...*Creeeak..*
VARIO:"Whaa??"
Warrio:"OOO, har man sett!"
Wario-Ware-Man:"WOW. Detta är vad jag kallar skatter alltså!!
Warrio:"Smaragder, rubiner, & vackra pärlhalsband!"
VARIO:"BWaahahahaa!! Vi är rika, RIKA!!"
Wario-Ware-Man:"Den här måste vi få med oss hem. Kom igen, åtminstone två av oss måste hålla i ett
handtag på var sida!"
VARIO:"Jag hjälper dig bära kistan!"
Wario-Ware-Man:"Tack VARIO!"
Warrio:"Ok, raka vägen hemåt bröder!"
... Um. Ja, det var så The Wario Show kom till. Tack för att ni tog er tid att lyssna på denna historia. Jag
mindes varenda liten detalj! Och återigen hade ett nytt liv börjat för Wario-Ware-Man och hans två kära
brorsöner, ett liv som de aldrig kommer att ångra...
Wario-Ware-Man:"Waario!"
?? ... Höh?? Är det bara jag, eller talar mina tankar till mig?!!
Wario-Ware-Man:"Waaarioo!!"
... Ok, mysko.. Inte kan väl jag höra Wario-Ware-Man prata med mig här, i historien!?"**
Tillbaka till verkligheten:
*Waaariooo!! Öppna dörren! Du e väl hemma?*
Wario:"... Wha?... Åh, trodde nästan jag sket på mig där. Ok, får väl gå & öppna då."
Uppe vid Wario's vardagsrum/hall:
Wario:"Jag kommer, jag kommer."
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*Squuueek...*
Wario:"Tjena bröderna ni, vad är det?"
Wario-Ware-Man:"Hej Wario. Somnade du på dass eller?"
Wario:"... ööm.. Nädå."
Wario-Ware-Man:"Vi tänkte bara fråga dig, om du vill följa med oss och spela minigolf?"
Wario:"Ööh.. Nu, idag?"
Wario-Ware-Man:"Tjaa, bara om du vill förstås. Det skulle vara trevligt att få lite sällskap!"
Wario:"Tja.. Varför inte! Jag har inget att göra nu ändå."
Wario-Ware-Man:"Ok, kom då."
Wario:"Tar vi Wariobiken, eller går vi dit?
Wario-Ware-Man:"Vi går till minigolfbanan till fots."
Wario:"Ok, jag kommer på en gång!... Byebye läsare, missa inte episod 2 (13) av The Wario Show, för då
kommer det en liten repris från den förra säsongen, fast med ett lite annorlunda slut. Ha det så bra!"
SLUT~THE END...
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