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 episoden blev klar:20/01/2011 22:42)
Säsong 2, Episod 2(13): Snigeltävlingen!!
(Detta e en liten repris från förra säsongen. Men slutet har gjorts om lite. Fråga mig inte varför tack...
~Wario)
I Smash Bros världen är allting lugnt och harmoniskt, som vanligt. Men just denna dag ska tjockisarna iväg
och tävla med sniglar. Och det är jag, Wario, som berättar här, och ingen annan.. Hmm... Något kan väl
bara inte gå fel, eller hur va?
VARIO:"Hörni grabbar, det sägs på TV att Wario håller en snigeltävling vid utkanten av Shadow Moses
Island. Ska vi gå dit och tävla?"
Warrio:"Jaså gör han det?!.. Då får vi väl hoppas på att han spelar schysst då!"
Wario-Ware-Man:"Kom igen, ni vet väl hur han är. Han skulle bara vinna ändå... Men, vi gör ett försök."
Warrio:"Just det, kan han vinna så kan vi också det!"
Wario-Ware-Man:"Och angående sniglar, så har jag några bakom huset faktiskt, så det är bara att åka
iväg och tävla sen."
Warrio:"Va? Har du sniglar bakom huset?"
Wario-Ware-Man:"Just precis. Jag vet inte vart dom kom ifrån, men det är inga fjuttsniglar inte!"
VARIO:"Jaså, hur stora är dom då?"
Wario-Ware-Man:"Kom med ut så ska ni få se!"
Några sekunder senare, bakom huset:
Wario-Ware-Man:"Voila!"
Warrio:"WOW! De är dubbelt så stora som vanliga sniglar."
Wario-Ware-Man:"Vad var det jag sa va, ni trodde inte att ALLA sniglar var pyttesmå!"
Warrio:"Äh, de ser ju bara för häftiga ut!"
VARIO:"Eh, jag har en liten fundering grabbar.."
Warrio:"Vadå?"
VARIO:"Öh.. Över namnet på det här stället. Borde det verkligen heta "Shadow Moses Island" numera?
Allting ser faktiskt mycket grönare ut numera, och himlen är helt och hållet klarblå, med sol och allt."
Wario-Ware-Man:"!!.. VARIO har rätt där Warrio. Shadow Moses Island har förändrats sen vi kom hit,
och dessutom är detta stället någorlunda befolkat, vilket det inte var tidigare. Då såg allt bara öde ut, och
det snöade konstant i evigheter, som om man var inne i ett gigantiskt fryslager!"
Warrio:"Huua alltså, jag frös bannemig arslet av mig då, och himlen var mörk, svart och väldigt trist!"
Wario-Ware-Man:"Tja, nu slipper vi ju frysa häcken av oss, tack vare solen där uppe.. Ja, stället har
verkligen förändrats på sista tiden, och då borde det inte heta "Shadow Moses Island", dessutom är Snake
inte här numera, vilket ju får en att fundera... Ah, ok, vi gör så här; Om VI vinner snigeltävlingen, så får
VI bestämma vad Shadow Moses Island ska heta i fortsättningen.. MEN, OM Wario vinner, så får det
fortfarande heta Shadow Moses Island, och det vill vi INTE, eller hur?"
Warrio:"Nä, just det, vi vann ju förra tävlingen, vilket var ganska lätt.. Men nu är det ALLVAR alltså!"
VARIO:"Vann vi då, så kommer vi att vinna det här också!"
Wario-Ware-Man:"OK vad väntar vi på, dags att fara iväg och tävla med sniglar!!... Förresten, kan du gå
in och ge papegojan lite mat innan vi åker iväg Warrio?"
Warrio:"OK."
..... Warrio:"What the?!... Öh, Wario-Ware-Man, jag tror nog inte han behöver ha mer mat."
Wario-Ware-Man:"Jaså, inte?"
Warrio:"Nä, han verkar ha DISCO inne i vardagsrummet!"
Wario-Ware-Man:"Vad?.. Du MÅSTE skämta!"
Warrio:"Nä inte alls, kom och titta själv!"
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Wario-Ware-Man:"Jag kommer."
... I Wario-Ware-Man's synvinkel:
*BOOM, BADADA BOOM, BADADA BOOM, BADADA BOOM*(Papegojan har på sig discokläder, och har
väldans "OMPA PHOMPA" musik, på allra högsta volymen, och käkar vitlök.)
Wario-Ware-Man:"... OK, han verkar ha det ganska roligt!"
*SLAM*
Wario-Ware-Man:"Först lagar han mat i världsklass, och nu drar han igång våran stereo, och har världens
disco där inne, och käkar vitlök?!.. Ok, vad kommer HÄRNÄST? Ska han helt plötsligt börja sitta på dass
och lägga fågelskit, medans han läser "papegoj-nytt"??.. Skulle nog inte förvåna mig!"
Warrio:"Åh nej. När du nämde det där, så kom jag att tänka på Wario!!"
Wario-Ware-Man:"Oroa dig inte, papegojan kommer inte att bli som Wario."
Warrio:"Puh, tack för det!"
Wario-Ware-Man:"Äh, vad säger ni, dags att åka iväg?"
Warrio:"Japp, Shadow Moses Island ska få ett nytt namn, och därmed basta."
VARIO:"Jag ÄLSKAR att tävla!"
Wario-Ware-Man:"Då så, hämta sniglarna på husets baksida, så förbereder jag våra Wario-Bikes!"
Warrio & VARIO:"OK!"
Nu ska Wariobröderna åka iväg och tävla med sniglar, i hopp om att Shadow Moses Island ska få ett nytt
namn. Men det får vi allt se hur det går, vem vet, Wario är ju trots allt en liten fuskare av sig, eller?:
Wario-Ware-Man:"OK, då är det bara att fara iväg bröder."
Warrio:"Starta motorerna!"
VARIO:"3. 2. 1.."
*BBRUM, BRRUUUM!* Wario-Ware-Man:"YAAHOOOO!!.. MOOT SNIGELTÄVLINGEEEN!"
9 minuter senare, nästan vid utkanten av Shadow Moses Island:
*BRRUUUUUUUM!*
Warrio:"Öhm, har vi åkt fel eller?!"
Wario-Ware-Man:"Nej då Warrio, inte alls. Tävlingen äger troligen rum nånstans vid utkanten av Shadow
Moses Island, borta vid någon åker eller nåt."
VARIO:"Hörni kolla, en skylt!"
Wario-Ware-Man:"STANNA!"
*SCRREEEEEETCH!!*
Warrio:"Hmm.. Ok, verkar som om tävlingen inte är vid någon åker direkt, utan borta vid en gräsplan."
Wario-Ware-Man:"Då så, vad väntar vi på, raka vägen mot gräsplanen!"
*BBRUM, BRRUUUM!!*
VARIO:"Nu kommer vi!!"
Någon minut senare, borta vid gräsplanen, där Wario håller snigeltävlingen:
Wario:"SNIIIGELTÄVLING! SNIIIGELTÄVLING! KOM OCH TITTA PÅ TJOCKISAR SOM TÄVLAR MED
SNIIIGLAAR! OCH VINN CASH OCKSÅ, GENOM ATT SATSA PÅ DEN SNIGEL SOM FÖRST KOMMER
KOMMA I MÅL! INTRÄDE GRATIS, POPCORN INGÅR, SAMT DRICKA & VITLÖK!"
*BRUUM, BRRUUUM!!* *SCREEEETCH!!*
Wario:"Ämen tjenare tjockisar, har ni kommit för att tävla eller?"
Wario-Ware-Man:"Jupp, kan du ge dig på!"
Wario:"En liten fråga bara; HUR hittade ni hit?"
Wario-Ware-Man:"Enkelt. Vi hörde din röst, så då visste vi vart du var!"
Wario:"Åh, det förklarar saken."
Wario-Ware-Man:"Jo förresten, har du märkt att Shadow Moses Island har förändrats på sista tiden?"
Wario:"Njaaee, har inte märkt så mycket, utom himlen förstås.. Berätta mer!"
Wario-Ware-Man:"Jo, eh.. När vi var hemma och skulle titta på mina sniglar bakom huset så kom VARIO
plötsligt på att Shadow Moses Island inte ser ut som det tidigare gjorde.."
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Wario:"Ah just det, det är gräs, blommer och grönt överallt också!"
Wario-Ware-Man:"Ah, tänkte väl det. Som sagt, så är inte Shadow Moses Island densamma längre, och
efter disskutionen kom jag med ett förslag; Om VI vinner tävlingen, så får VI äran att ge Shadow Moses
Island ett nytt namn.."
Wario:"Jaså?!... Hmm, om NI vinner, så döper ni alltså om stället. Men om JAG vinner, så får det
fortfarande heta Shadow Moses Island! Har jag rätt där?"
Wario-Ware-Man:"Precis."
Wario:"Amen vad väntar ni på då, gå och anmäl er till tävlingen där borta, och oroa er inte, det är gratis.
Eftersom jag inte har några pengar... OK, jag HAR pengar, men dem används för att satsa på sniglar,
förstår ni."
Wario-Ware-Man:"Det är ok Wario. Kom grabbar!"
Warrio & VARIO:"YAHOO!"
.... Wario vid anmälningshuset:"Ja, hallå där tjockisar, hur står det till?"
Wario-Ware-Man:"Gaa?!.. Åh, det är bara du."
Wario:"Japp, jag sköter stället också, eftersom jag inte har någon som helst anställd så får JAG sköta
allting."
Wario-Ware-Man:"Men, blir du aldrig utmattad?"
Wario:"Nä, faktiskt inte."
Wario-Ware-Man:"Ok. Iallafall så är vi här för att anmäla oss till snigeltävlingen!"
Wario:"Inga problem, men då får det bli EN i taget, för min monitor som håller koll på vilka som anmäler sig
har börjat strula lite."
Wario-Ware-Man:"Jaså?!.. Men, har du försökt och fixa den?"
Wario:"Jo, jag har försökt med alla metoder som går, men inget funkar!"
Wario-Ware-Man:"OK grabbar, då anmäler vi oss, EN i taget!"
Warrio:"Ok."
..... Wario:"Ok, första tjockisen anmäld!"
Wario-Ware-Man:"Tackar."
... Warrio:"Tjena, jag skulle vilja anmäla mig till snigeltävlingen!"
Wario:"Ok, då ska jag bara godkänna dig först!"
..... Wario:"Ok, godkänd, du är anmäld, och får nu tävla!"
Warrio:"Wow, tack!"
... VARIO:"Öh, tjenare, jag skulle vilja anmäla mig till snigeltävlingen!"
Wario:"Ok, då ska jag bara kontrollera dig först!"
....
VARIO:"... ??.."
.... Wario:"Vad.. Herrevitlök vad FET du är!"
VARIO:"Men hallå, hur ska jag kunna hjälpa att min slafsmage ser ut som den gör va? Är jag diskvalificerad
från själva tävlingen bara för att jag är FET??"
Wario:"Öh, vänta jag ska bara kolla."
....
4 minuter senare:
VARIO:"Hallå, HUR lång tid ska detta ta?!"
.... Wario:"ÖÖh, enligt monitorn här så är du diskvalificerad för att du är VIDRIGT FET. Men jag tror nog
faktiskt att den ljuger!"
VARIO:"Hur fan skulle en monitor kunna ljuga?? Du sa ju att jag var FET!"
Wario:"Du, lyssna noga nu; Jag köpte den där monitorn billigt någonstans, vilket jag först trodde var i
toppskick. Men sen efter att jag testat den 14 gånger så insåg jag att den var komplett skräp, och den
hade dessutom 3 års "garanti", som försäljarn påstodde. Men det hade den minsann inte!.. Jag menar, att
ibland säger den sanning, och ibland så ljuger den om precis allting, även den allra minsta lilla sak, som typ
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att någon är tjock och FET, och tror då att den kan diskvalificera feta personer. Men det ska jag säga
dig du, att det kan den bannemig aldrig göra, och, ska jag avslöja en liten hemlighet för dig? Jag bad den
att fixa en hamburgare med vitlök på, men då sa den att JAG får göra det själv, och började håna mig till
allra högsta grad. Jag blev sketförbannad på den, och sa till den att dra åt fanders om den inte fixade min
hamburgare med en gång!"
VARIO:"Jaha, och vad sa den då?"
Wario:"Att"det kan du ge FAN i din jädra lata tjockis, ser du inte att jag är en monitor, en maskin, hur
ska jag kunna fixa din feta, äckliga hamburgare va?".. Eller nåt i den stilen. Men, ett litet gott råd; lyssna
INTE på vad den säger om dig, den bara ljuger en massa. Jag godkänner dig, med gott samvete
och hjärta!"
VARIO:"Tack, äntligen!"
Wario:"Ha det så roligt VARIO!"
VARIO:"Kommer du och tävlar med oss sen?"
Wario:"Jadå, ska bara anmäla mig själv först... Om nu apparaten bara kan hålla käft!"
.... Monitor:"Åh nä, jag tänker INTE anmäla dig tjockis, inte som du har betett dig mot mig!"
Wario:"Du, nu anmäler du mig med EN GÅNG, annars.."
Monitor:"Jaha, annars vadå?!"
Wario:"Annars sliter jag ut VARENDA kabel på dig, och käkar upp dina små kretskort, samt din stora,
uppkäftiga taltratt där inne, och använder skärmen som partyhatt!!"
Monitor:"Jaså? Försök du bara fetto!"
Wario:"OM DU börjar håna mig EN gång till, så ska du bannemig få ångra att du ens har vart till någon som
helst nytta alls!"
Monitor:"Tjockis, tjockis, tjockis, och åter tjockis, du är vidrig, fet, äcklig, luktar skit, och glufsar i dig
vitlök tills du dör!"
Wario:"OK, du BAD om det!"
Monitor:"Nyyah, nyyah!"
Wario:"Få se vad du säger om DETTA??"
Monitor:"??... Goulp.. Ok, jag skojade, jag BARA skojade!"
Wario:"Försent, nu ska du åka på STORSTRYK!!"
Monitor:"AAAAARRGH!!"
Någon stund senare, borta vid starten:
Wario-Ware-Man:"Hm. Undrar vart Wario är någonstans, vi ska ju strax börja!"
Warrio:"Hörni grabbar, jag har lärt min snigel ett nytt trick, "Snail-Waft"!"
Wario-Ware-Man:"Snail vadå?!"
Warrio:"Snail-Waft. Ungefär samma som "Wario-Waft", fast lite annorlunda; istället för att flyga uppåt,
så glider han snabbare!"
Wario-Ware-Man:"Eww. Äckligt! .. Men, det är ju genialt!"
Warrio:"Jaså?"
Wario-Ware-Man:"Ja vad annars? Om vi lyckas få in det i hjärnan på dem andra två sniglarna, så kan vi
säkert vinna!"
Warrio:"Åh, där kommer ju Wario."
Wario-Ware-Man:"Ämen tjena matvrak, vart har du varit nånstans?"
Wario:"Öh, jag bråkade bara lite med monitorn, för den ville först inte anmäla mig, men nu står jag med på
tävlingslistan, så nu är det bara att sätta igång."
VARIO:"Ööh.. Ursäkta mig om jag frågar, men.. Varför har du en dataskärm på huvudet??"
Wario:"Jaså den! .. Öh, jag hade den som partyhatt efter att jag slog sönder monitorn.. Men nu kan jag
inte FÅ LOSS den!"
Wario-Ware-Man:"Ha ha ha. Så IDIOTISKT av dig!.. Men vi ska nog få loss den, bara lugn."
En kvart senare:
Wario Show series2 ep13 sida4

Wario:"Puh.. Tack!"
Wario-Ware-Man:"Gör aldrig om det i fortsättningen, den var bannemig svår att dra loss!"
Wario:"Ok, det ska inte hända igen."
VARIO:"Tjaae. Risken finns nog fortfarande att han KOMMER göra om det!"
Wario-Ware-Man:"Äh, nu tänker vi inte mer på det, vi måste börja tävla!"
Warrio:"Tjohoo, nu är det dags."
Och så, efter en massa strul med en protesterande monitor och tjafs, så har Snigeltävlingen äntligen
börjat, men vem av dem kommer och vinna egentligen? Det får vi se senare:
Warrio:"Du Wario-Ware-Man."
Wario-Ware-Man:"Ja, vad är det nu då?"
Warrio:"Vet du om Wario tänker fuska i tävlingen?"
Wario-Ware-Man:"Vet inte. Jag frågar honom om det.. Wario!"
Wario:"Jaha, vad är det? Har ni problem eller?"
Wario-Ware-Man:"Öh, nej. Warrio undrar bara om du tänker på att fuska när vi tävlar. Vet DU nåt?"
Wario:"Va? Jag? Fuska?? Varför skulle JAG fuska?!"
Wario-Ware-Man:"Tja. Du vet hur det blev den gången då vi hade fighting, då allt bara såg öde ut och
det var lååångt tillbaka i tiden."
Wario:"Jaja, det var då det. Och ursäkta MIG om jag kom och snodde den där fjantiga trofe'en från
segertagaren, för det var ett sånt kraftigt snöande, och jag blev nästan blind!"
Wario-Ware-Man:"Ja ja, ok. Hela du såg ut som en stor, fet snögubbe i form av Wario själv, och kom
RAKT framför kameran och tjongade bort VARIO, som just hade vunnit matchen!"
VARIO:"Ja. Det var rätt taskigt faktiskt! Se dig för vart du går, du kunde ha plattat till MIG."
Wario:"Kom igen nu grabbar, nu ska vi inte haka oss upp över en liten olycka, den tiden är förbi nu. Jag
ska spela schysst mot er, och jag menar det också."
Wario-Ware-Man:"Naaee, jag vet inte om vi riktigt vågar lita på det du säger.. Men, vi ger dig en chans!"
Wario:"Åh tack så mycket tjockis!!"
Wario-Ware-Man:"Kan du sluta kalla mig för tjockis, det börjar bli lite för tjatigt!"
Wario:"Och kan du sluta kalla mig för "MATVRAK"! Tja, jag må vara ett matvrak, men.."
Wario-Ware-Man:"Ok, så vad ska vi kalla dig för i fortsättningen då?"
Wario:"Tja, vad sägs om... Purple Wind??"
Wario-Ware-Man:"Öh, jag tror inte det passar dig numera!"
Wario:"Åh just det, ni har rätt där. Ok, då får ni kalla mig för "matvrak" då."
Wario-Ware-Man:"Ja, blir nog bäst så."
Wario:"OK tjockisar, dags för snigeltävling!"
Warrio:"Ah, äntligen börjar det.. Och kan du sluta ha en sådan jädrans hämndlysten blick VARIO, det
irriterar mig!"
VARIO:"I'm sorry.."
Någon stund senare:
Wario:"Då så. På era platser! Klara, färdiga.. GÅ!!"
*FIIIS.*
Och nu går startskottet igång, och sniglarna börjar glida, långsamt. Väldigt långsamt. Vid läktarn sitter det
Dumb-crows och Woodstocks, som satsar på vilken av sniglarna som kommer vinna. Vilka kommer att vinna
tror ni? Wariobröderna eller Wario?:
VARIO:"Hördu, den blåa snigeln. Ja, du! Sätt lite fart va? Ska det ta hela dan innan du kommer över
mållinjen eller??"
Warrio:"Lugna dig VARIO, var inte så hård mot din snigel. Han kan väl inte hjälpa att han är så långsam!"
VARIO:"Men jag vill bara att han snabbar på lite."
Warrio:"Ingen fara. Sniglar är så långsamma så att det skulle ta hela dan för ALLA sniglar att komma över
mållinjen.. Tja, till skillnad mot min förstås!"
Wario Show series2 ep13 sida5

VARIO:"Det var som sjutton. Det där tricket verkar vara väldigt effektivt!"
Warrio:"Japp. MIN snigel går över 5 cm. i timmen, överlägset vanliga sniglar!"
VARIO:"WOW! Kan du lära min snigel det där? Snälla??"
Warrio:"Visst. Inga problem!"
12 minuter senare:
Warrio:"Sesådär. Nu ska vi se om han greppat det."
.....
VARIO:"Hallå. Min snigel går bara 3 cm. i timmen!"
Warrio:"Ajdå. Verkar som om han inte riktigt fått kläm på det än, men... Öh, vänta nu, är detta tillåtet?"
VARIO:"Amen gå och fråga Wario då!"
.... Wario:"Hmm.. Min snigel har bara kommit vid 3 cm., medans Warrio's har uppnått 2m. redan.. Jaha,
och vad vill han mig nu då."
Warrio:"Hallå, Wario. Jag skulle bara fråga dig en sak; är det tillåtet att använda trick i tävlingen?"
Wario:"Öh, det beror på vad för sorts trick du använder!"
Warrio:"Öh, jo, jag har lärt min snigel ett väldigt okänt trick; "Snail-Waft"!"
Wario:"Snail-Waft?! .. Låt mig gissa, det är ungefär samma som "Wario-Waft"?"
Warrio:"Precis. Fast tvärtom. Han glider framåt snabbare istället för att flyga upp som en raket."
Wario:"Ok, det förklarar varför din snigel är så långt fram!"
Warrio:"Tja, jag försökte få in det i skallen på VARIO's snigel. Men än så länge går han bara 3 cm. i
timmen, så alla sniglar är nog inte så lättlärda."
Wario:"Ja det är ju sant. Sniglar har en väldigt liten hjärna!.. Men, eftersom jag inte vet hur jag kan lära
min snigel det där, så låter jag dig använda det!"
Warrio:"Tjaae.. Jag KAN lära din snigel också om du vill det!"
Wario:"Njaae. Egentligen vill jag inte fuska liksom.."
Warrio:"Se det som en fördel. Din snigel kommer att gå snabbare än en daggmask!"
Wario:"Öh låt mig tänka lite först.... Ok, min snigel går ju bannemig jättetrögt, så jag tycker du borde
lära den det där tricket!"
Warrio:"OK. Men då vill jag först veta hur många cm. den hinner trava igenom!"
Wario:"ÖÖh, få se... Ungefär... 2 millimetrar i timmen!"
Warrio:"Herrevitlök. Det var då det långsammaste jag nånsin hört.. Äh vad väntar vi på då, dags att få din
snigel i toppskick!!"
Samtidigt:
Wario-Ware-Man:"Jo VARIO. Har du hört om ett TV-spelsföretag vid namn WarioWare inc.?"
VARIO:"Jadå, klart jag har det!... Men varför vill min snigel fortfarande inte gå snabbare än 3 cm. i
timmen?!"
Wario-Ware-Man:"Men hallå eller, sniglar kan inte gå snabbare förstår du väl!"
VARIO:"Men. Warrio's snigel går ju för tusan över 5 cm. i timmen!"
Wario-Ware-Man:"Hur långt fram är din då?"
VARIO:"Ungefär 27 cm., hur så?"
Wario-Ware-Man:"Vill du veta hur långt fram MIN är då? 1,76m.!"
VARIO:"Jaha, och hur gör du då för att sätta fart på den?"
Wario-Ware-Man:"Enkelt. Jag fäste ett pyttelitet fiskespö ovanpå skalet med en vitlök på kroken precis
innan vi skulle starta, och när tävlingen var igång så bara rusade den förbi startlinjen, med tungan utanför!"
VARIO:"Hmpf.. Vilket lumpet trick.. Men, kommer den inte att få tag på betet då?"
Wario-Ware-Man:"ÄÄH, vitlöken hänger så långt ifrån så att den inte ens skulle få tag på den!"
VARIO:"Tja, som jag sa; väldigt lumpet trick alltså!"
Wario-Ware-Man:"Japp, vad var det jag sa, vi kommer & vinna!"
VARIO:"Du vet mycket väl att Wario kommer att märka att du fuskar!"
Wario-Ware-Man:"ÄÄH, SÅ skarpsynt är han väl inte!?"
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Warrio:"Men JAG ska berätta en sak iallafall!"
Wario-Ware-Man & VARIO:"??"
Warrio:"Öh. Jo, jag gick och frågade Wario om man fick använda trick, och för honom så är det ok."
Wario-Ware-Man:"EEh, vet han om att jag fäste ett fiskespö på min snigel tror du??"
Warrio:"Öh.. Mjaaee, det vet han nog inget om."
Wario-Ware-Man:"Amen då så, där ser du VARIO, han är inte så skarpsynt som du tror!"
VARIO:"Men vänta. Jag såg att han hade fäst ett fiskespö på sin snigel också!"
Wario-Ware-Man:"Hade han? HA, då är det alltså tillåtet!"
Warrio:"Ja, eftersom sniglar är så långsamma så måste man ju få fart på dom på nåt sätt!"
VARIO:"Men hallå. Varför har MIN snigel stannat helt plötsligt?! Den rör sig inte ens!"
Warrio:"Öhm, låt mig kika lite.."
.... VARIO:"Nå, vad är felet?"
Warrio:"Åh nej, han verkar ha fått förstoppning i tarmsystemet!!"
Wario-Ware-Man:"Och DIN snigel verkar också ha stannat Warrio!"
Warrio:"På bara 4m.??.. Om vi bara kunde få igång sniglarna igen.."
Wario-Ware-Man:"Vänta, jag har en ide´!!"
VARIO:"Vadå?"
Wario-Ware-Man:"Eftersom det är tillåtet att använda trick så tänkte jag.."
Warrio:"Du menar inte.."
Wario-Ware-Man:"Just det, precis!"
Senare:
Warrio:"Ok, detta ser lite löjligt ut, men det kommer nog att funka."
VARIO:"Min stackars snigel.."
Wario-Ware-Man:"TA-DAAA!!.. Nu har era sniglar också fått varsitt fiskespö, med en vitlök hängades på
var krok!"
Warrio:"Öh.. Du hade inte behövt.."
Wario-Ware-Man:"Ah kom igen eller, Shadow Moses Island behöver ett nytt namn, och därför är det
viktigt om man gör lite justeringar ibland och så!"
Warrio:"Nu finns ingen återvändo, det är bara att köra på!"
Wario-Ware-Man:"Ah det var bättre.. Om ni ursäktar mig... HALLÅÅÅ. SNIIIGLAAR... Försök fånga
vitlöken ovanför er så pappa Wario-Ware-Man blir stolt!!"
VARIO:"Wow vilken fart de fick!"
Wario-Ware-Man:"Där ser ni, LYSSNA alltid på den stora hjärnan i hela brödraskapet, nämligen MIG!"
Warrio:"Jag tror nog vi kommer att vinna iallafall."
VARIO:"Jag bara undrar.. Om detta kommer gå bra överhuvudtaget."
.... VARIO:"Vad? KOLLA grabbar, det står hinder på våra sniglars banor!"
Warrio:"Vad var det jag sa, Wario tänker fuska!"
Wario:"Huh? Vad tusan dillar ni om där borta? Jag fuskar väl inte?!"
Wario-Ware-Man:"Vad förklarar du det DÄR då!"
Wario:"Wha?.. ÖÖh, jag har INGEN aning om hur det kunnat hamna där.. Jag tar genast bort dom!"
Wario-Ware-Man:"Ja, och låt det gå snabbt, för våra sniglar kommer snart i racerfart!"
Wario:"HA. HUR skulle de kunna vara så snabba va?!"
Wario-Ware-Man:"SE UUUPP!!"
Wario:"?"
*KRASCH!!*
Wario:"... Ehe.. OK, det där är vad JAG kallar för världens snabbaste sniglar.."
Wario har misstänkts av Wariobröderna för fusk, men än så länge så har ingen sett om det är han som
lägger ut hinderna eller... Ah, jag vet inte heller, det får vi nog ta reda på senare, eller hur?:
Warrio:"Sisådär ja, nu har min snigel kommit runt ungefär halva banan!"
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Wario-Ware-Man:"Och våra sniglar leder ungefär lika."
VARIO:"ÅH NEJ, INTE ÄNNU FLER HINDER?!"
Warrio:"Vad är det för jävla kiosk??"
Wario-Ware-Man:"En typiskt simpel & enkel, men väldigt effektiv fälla för sniglar; Vitlökskiosk!!"
Warrio:"Åh nä, min snigel, här ska inte ätas minsann, gå nu vidare och försök ta hem segern."
Wario-Ware-Man:"WAARIO!!"
Wario:"Suck.. Vad är det NU OM??"
Wario-Ware-Man:"Den där vitlökskiosken. Är det DU som har ställt den där?"
Wario:"Vad?!.. DEN minns jag inget om att jag har ställt där. OK, jag tar bort den!"
Wario-Ware-Man:"Låt det gå fort, så våra sniglar slipper få vittring på vitlökskioskar!"
Wario:"Ja ja ja, tjat tjat, gnat gnat, bla bla bla.."
Wario-Ware-Man:"Hmm.. Jag HAR mina misstankar om Wario där. NÅDE mig vilka planer han tänker smida
nu.."
Någon liten stund senare:
Wario-Ware-Man:"OK, detta är sista gången jag säger till dig Wario; Inget ogiltigt fuskande!!"
Wario:"Men hallå eller, det är inte JAG som lägger ut dom där konstiga sakerna på banan!?"
Wario-Ware-Man:"Vad förklarar du DETTA då!!"
Wario:"Det DÄR??"
Wario-Ware-Man:"Ja, just det. Det sitter för tusan en KORK i röven på våra sniglar, så jag misstänker
att det är DU!"
Wario:"Vad MEENAR NI??!.. Jag skulle väl aldrig göra så!!"
Warrio:"Om vi ser en enda liten grej till på banan, så diskvalificerar vi dig från själva tävlingen, uppfattat!"
Wario:"OK, uppfattat!"
Wario-Ware-Man:"Kom grabbar, nu fortsätter vi tävla, men, förresten börjar jag bli hungrig, så jag
tycker vi går dit bort och tar oss lite käk."
.... Wario vid grillkiosken:"Jaha, vad får det lov att vara!"
Wario-Ware-Man:"Åh, det är bara du förstås."
Wario:"Japp. Som ni vet så har jag ingen anställd personal, så jag sköter det mesta här!"
Wario-Ware-Man:"Öh.. Vi skulle vilja ha något att äta, men jag undrar.. Om det kostar något."
Wario:"Nädå, ALLT är gratis!"
Wario-Ware-Man:"Ok, då vill jag ha en hamburgare, med vitlöksdressing på."
Warrio:"Jag vill ha en påse med vitlök."
VARIO:"Och jag vill ha en korv med bröd, och potatismos."
Wario:"Ok. Wario-Ware-Man vill ha en hamburgare med vitlöksdressing.. Warrio ska ha en påse vitlök, och
VARIO vill ha en korv med bröd, inklusive potatismos.. Något att dricka?"
Wario-Ware-Man:"Jag tar nog vitamindryck."
Warrio:"Då tar jag vatten. INTE flaskvatten tack, utan vatten från rinnande kran, RENT, med isbitar i!"
VARIO:"Jag tar en festis!"
Wario:"OK, då var det beställt alltså... ÖÖh, ursäkta mig."
Wariobröderna:"????"
1 minut senare:
Wario:"Puh. Så, nu är jag tillbaks igen."
Wario-Ware-Man:"Jahapp. Har du tänkt börja med käket någon gång, eller har du problem med grillen?"
Wario:"Nädå, inte alls. Jag ska bara förbereda lite, typ plocka fram det som behövs."
Warrio:"Jag undrar om maten kommer & smaka bra sen.."
Wario-Ware-Man:"Det gör den säkert Warrio, det lovar jag."
Wariobröderna tänker langa i sig lite krubb innan dem fortsätter tävla. Men jag undrar bara en sak, och
det gör nog ni läsare med; om de verkligen drog ut korkarna från sniglarnas rövar, annars så blir dem nog
till ballonger och försvinner upp i luften för gott... Höhö, skulle bli väldigt roligt att se iallafall:
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Wario:"Laj-di-daj..."
Wario-Ware-Man:"När är käket klart Wario?"
Wario:"Det kommer. Har bara potatismoset och vitamindrycken kvar."
Warrio:"Äntligen ska det snart bli käk... VARIO. Kan du gå och se efter om det inte ligger några konstiga
föremål på banan, typ hinder och sånt?"
VARIO:"Ja ja, kan jag väl göra. Men kan jag få äta sen?"
Warrio:"Jadå."
En halvminut senare vid banan:
VARIO:"Hmm.. Allt ser ut som det ska.. Men.. Wha?!.. Herrevitlök, ännu mera hinder!!... Men.. Wario kan
inte ha vart här nu, han står ju vid grillen och gör mat. Wario's snigel verkar ha tagit en tupplur, precis
en bit ifrån mållinjen. Kanske är det inte Wario som fuskar.. Jag går och berättar för de andra!"
Tillbaks till grillkiosken:
Warrio:"AAGH... Jag hungrar snart ihjäl."
Wario-Ware-Man:"Jag vet, men maten är strax färdig. Wario skyndar sig så gott han kan!"
VARIO:"Nå. Är maten klar?"
Wario-Ware-Man:"Ah, där är du igen.. Hittade du något mysko vid banan?"
VARIO:"AAh, jag är för hungrig för att orka tänka på det."
*Pling!*
Wario-Ware-Man:"Ah, då var det serverat grabbar."
Warrio:"Oboyoboy, här blir det käk minsann!"
VARIO:"Jag är utsvulten!"
Wario-Ware-Man:"Nu är det bara & käka så vi storknar. Är ni redo?"
Warrio:"Vi är redo när du är det."
Wario-Ware-Man:"OK, bara och hugga in!"
*CHOMP!* *CHOMP!* *CHOMP!* *CHOMP!*
En stund senare:
Warrio:"Aaaaah, det där var suveränt! *BUURP.*"
Wario-Ware-Man:"Japp, håller jag med om.. *FIIIS.*"
VARIO:"Jag är fullproppad! *RAAAP!!!*"
Warrio:"Wow vilken rap VARIO la av!"
Wario-Ware-Man:"Ha ha, där ser man... Förresten VARIO, kan du gå iväg till banan och se efter om
sniglarna står kvar på sina platser?"
VARIO:"Ok."
Wario:"Jaha, och vad var det där om? Försöker ni påstå att jag fuskar igen eller?"
Wario-Ware-Man:"Nejdå, inte alls Wario. Jag bad VARIO att gå ut på banan och kolla om sniglarna står
kvar."
Wario:"Jaså?.. Ok, då så, inget märkvärdigt!"
VARIO:"GRAABBAAR!! KOM OCH TITTA!"
Wario-Ware-Man:"VAD ÄR DET OM VARIO!!"
VARIO:"SNIGLARNA VERKAR HA RÖRT PÅ SIG!!"
Wario-Ware-Man"Vad!?... VI KOMMER VARIO!... Kom allihopa, det är nåt lurt på gång!"
......
Wario-Ware-Man:"*Phew..*, *Flås..*.. Ok, du ville nåt."
VARIO:"Våra sniglar verkar redan ha kommit i mål."
Wario-Ware-Man:"Jaså, så de fortsatte av sig själva?? Då innebär det alltså.. Att vi HAR VUNNIT!!"
Warrio:"Men vänta, HALLÅ DÄR. Borta vid resultatskärmen så står det att VI har fuskat!"
VARIO:"Och Wario's snigel står fortfarande på samma plats, men har en mållinje precis framför sig!?"
Warrio:"SÄG INTE att han försöker FUSKA IGEN!"
Wario:"Men LÄGG AV, JAG HAR INTE FUSKAT!!"
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Wario-Ware-Man:"ÄHUM, det står ditt namn på fuskmållinjen!"
Wario:"För SISTA gången; JAG FUSKADE INTE!!!"
Warrio:"Om det står ditt namn på den där fuskmållinjen, så MÅSTE det vara DU!"
VARIO:"Öhm. Grabbar, jag tror nog inte det är Wario som ligger bakom detta!"
Wario-Ware-Man:"Jaha, och hur kan DU vara så säker på det VARIO?"
VARIO:"Tja, jag tog ju ett span innan vi satte oss och åt, och gissa vad; När jag vände bort blicken, så
hörde jag bara något susande "Swooosh" ljud. När jag tittade igen, så stod det nya hinder, och jag kände
inte ens stanken av Wario."
Wario:"Så... VEM är den ansvarige då??"
... *Bzzt, bzzt*
Wario:"Huh? Vad var det?!... Lät som något mekaniskt... Sniff, sniff... aHA! NU vet vi vem som ligger
bakom allt detta! Kommer strax."
Wario-Ware-Man:" "Något mekaniskt" ??"
... *Bzzt.. Mummel, grummel, f-bleeep!!*
Warrio:"Wario's Monitor?!!"
Wario:"Precis! HÄR har vi förrädarn!"
VARIO:"Men... Spöade inte han skiten ur dig??"
Monitor:"Ha, visst gjorde han det. Men som tur är har jag inbyggda reservdelar, så oavsett hur många
gånger den där feta köttbullen spöar mig, blir jag ändå återuppbyggd på nytt. Fiffigt va!"
Wario:"Tja. Säg det där en gång till, för nu ska jag FISA på dig!!"
Monitor:"Va?... HA, dina fisar rår inte ens på MIG!"
VARIO:"You may eat your words, monitorbastard..."
Wario:"Ok, bered dig på att smaka på min nya superfis!! HNN!! HNN!!!"
Monitor:"OH SHIIT!!"
*BRROOUBADOOOM!!!*
Wario:"HA, vad säger du NU DÅ, dum-Monitor?!!"
Monitor:"Jag... Kommer... Tillbaka... Jädra tjockis!!... *Fjoooooooom!*"
Wario:"NAAH, kan du bara glömma tycker jag!"
Wario-Ware-Man:"Yaahoo! Och segern går till Wario!"
Wario:"Just det. INGEN försöker att lura Wario & de feta bröderna, för då SMÄLLER det!"
Warrio:"Hoppas att du verkligen kan förlåta oss för det där missförståndet!"
Wario:"Äh, hur skulle ni kunna veta.. Men, ursäkten godtas."
Wario-Ware-Man:"Phew.. Tack gode vitlök."
Wario:"Men.. Eftersom ni vann tävlingen... Öh, vänta nu, INGEN av oss vann faktiskt!"
Warrio:"Nä, just det, för tävlingen blev ju sabbad.."
Wario:"Tja, ni bestämde ju er för att döpa om Shadow Moses Island, så jag tycker att ni borde göra det."
Wario-Ware-Man:"Vad? Menar du det?.. Hm. Vi har inte riktigt bestämt oss än, men något borde väl
rimligtvis passa!"
VARIO:"Naae, nu tycker jag vi borde fara iväg hem igen."
Warrio:"Håller jag med om, jag är jättetrött.."
Wario-Ware-Man:"Du åker väl hem sen du med Wario?"
Wario:"Jadå, självklart gör jag det!"
Wario-Ware-Man:"OK grabbar, dags att åka hem och lägga oss och sova!"
Warrio:"Starta motorerna!"
Wario-Ware-Man:"3. 2. 1..."
*BBRUM, BBRUUM* *BBRRUUUUUMM!!*
Wario-Ware-Man:"RAAKA VÄGEN HEMÅÅÅT!"
SLUT~THE END...
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