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: 14/03/2011 15:16-27/06/2012 20:29)
Säsong 2, Episod 4(15): WarioBro's; Master of Disasters!
--Chapter 1-Allt är lugnt & skönt i Wario Island, och Wariobröderna sitter inne i huset och tittar på TV.. Warrio har somnat
framför TV'n, VARIO petar sig i näsan av ren uttråkning, och Wario-Ware-Man sitter & zappar vid TV'n
(vilket man lätt kunde gissa..), enbart för att hitta något och titta på!... Men vad de inte vet(än så länge) är att ett
äventyr snart kommer vänta de, ett äventyr de aldrig någonsin varit med om tidigare... Och som vanligt är jag,
Wario, berättaren i denna show... Som sagt, en lugn och fridfull dag kommer snart förvandlas till ett rent helvete för
Wariobröderna:
Warrio:"ZZzzz..."
VARIO, petar sig i näsan:"Wario-Ware-Man! Har du hittat något bra på TV eller.."
Wario-Ware-Man:"Mjaae.. Inget vettigt inleds på nyheterna iallafall, samma smörja vecka efter vecka... Äch, någon
gång idag ska vi väl få något schysst att titta på.." *Zappa* ...
Wario-Ware-Man:"Men.. Vad har vi här?"
"En ny TV-show om en Mästertjuv dyker snart upp på TV!..."
Wario-Ware-Man:"Jaha? Vem är denna tjuv då? Detta ser kuligt ut.. Bra sätt att ta död på 1 timma, eller nåt sånt där..."
...
"I denna show, denna "Mästertjuven" som vi nämde närmar sig ett godsfartyg, av förstaklass...
Mästertjuven:"Ah.. Detta fartyg har väldigt högt godsvärde!...""
Wario-Ware-Man:"Vänta, jag känner igen detta lite... Pah, kallar dom den där tönten för Mästertjuv??! Hur ska han
kunna stjäla något om han klär sig som en jävla bondlurk??"
Trots att Wario-Ware-Man skräpkommenterar TV-tjuven, så är han faktiskt otroligt avundsjuk på honom..
...
Wario-Ware-Man fortsätter titta, med VARIO petandes i sin näsa, och Warrio sovandes, och fantiserar om att bli en
Mästertjuv...
TV'n:*Mästertjuven:"När jag transformerar mig till världens bästa, fruktade Mästertjuv, då kommer allt att bli mitt!!"
"Titta noga. Med en vift av detta trollstav, förvandlas denna mannen till den mest fruktade, och noterbara
tjuv... THE SILVER ZEPHYR!!"... *vift-vift-vift!* ... *PWIIIING!!* ...*
Och då hände det. Han förvandlades. Wario-Ware-Man blir än mer avundsjuk...
Wario-Ware-Man:" Bah. Jag vill ha huvudrollen i denna serie. Den där gubben e inget värd!... Ääh, vad är detta?!
Amatörtimmen?? Om inte... Vänta, nu fick jag en ide´!!"
... Just det. Wario-Ware-Man har fått en av hans geniala.. Um, ideer...
VARIO:"Jaså?? Jag trodde vi bara skulle sitta och glo på TV!"
Warrio:"*Gäsp!* .. En ide´säger ni..?"
Wario-Ware-Man:"Har ni hört talas om Wario; Master of Disguise??"
VARIO:"Öööh.. nä.."
Wario-Ware-Man:"Men kom igen nu va? Vi satt ju för tusan framför TV'n och skulle hitta något bra, och bara
alldeles nyss visades den där serietrailern på nyheterna, om en Mästerskurk va, eller hur?"
Warrio:"Jag låg faktiskt och sov innan ni väckte mig, så titta inte på mig va.."
VARIO:"Jag hörde bara lite i början där, och resten blev bara en massa pladder i mina öron.."
Wario-Ware-Man:"Ni har nog säkert hört talas om det, men kommer bara inte ihåg det, eller hur?.."
VARIO:"... Ja, precis."
Warrio:"Om vi nu lägger det där åt sidan.. Vad för slags snilleblixt var det du fick där Wario-Ware-Man?"
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Wario-Ware-Man:"Jo, jag kom och tänka på Wario faktiskt. Han uppfann sin "Telmet" för att ta sig in i en TV-show
och ta över rollen, med kosingar på minnet förstås, och "Bla-ha bla-ha"... (till er jubelåsner där ute; gå ut på nätet och
slå upp det namnet i wikipedia.) Om det där med hans "Telmet", jag har nog kvar den i källaren någonstans. Kommer
strax grabbar!"
*PJOOONG!!*
Warrio & VARIO:"..??..."
Någon minut senare:
Wario-Ware-Man:"Phew.. e tillbaks igen!"
Warrio:"Så det där säger du e Wario's Telmet?"
Wario-Ware-Man:"Mjaa.. jag gjorde lite justeringar inuti mackapären, så den ska väl teleportera oss alla
tre nu... Hoppas jag.."
Warrio:"Teleportera tre pers på en & samma gång??"
Wario-Ware-Man:"Precis. Jag vet inte om den fortfarande försöker teleportera enbart Wario in i TV'n, men
det ser vi ju då efter att vi testat den."
Warrio:"Nu? Med en gång??"
Wario-Ware-Man:"Ja. Just det. NU. Har ni något emot det?"
Warrio:"Öh.. mjaae... är bara lite oförberedd liksom."
VARIO:"Mm.. samma här! Kan vi inte vänta lite med det en stund? Vi behöver liksom äta."
Wario-Ware-Man:"Ämen försök nu inte att.."
Wario-Ware-Man's mage:*GRRRR!!!*
Wario-Ware-Man:"What the... Ofan, ni har rätt bröder. Att ni inte sa det med en gång! Kom så går vi och äter."
VARIO:"Sådär, och "zapp"! Vilken tur att man kan pausa ett TV-program numera, även Tjockis-nyheterna."
Någon stund senare, vid vardagsrummet:
Wario-Ware-Man:"AAh.. BUURP! Bra tajmat där bröder. Jag behövde lite mat i magen!"
VARIO:"Mm. Samma här.. Warrio, har inte du ätit klart ännu??"
Warrio:"Nä..*Munch, munch!*... e lite långsammare än er."
Wario-Ware-Man:"Tja.. kan ju åtminstone ge oss lite vila på maten innan vi sätter av mot TV-världen... vad
säger ni? Kommer detta dofta pengar eller?.."
VARIO:"Japp. Det kan ni alltid ge er på. Vi kommer BADA i kosingar sen när vi kommer hem igen!"
Warrio:"Så mycket så att även Wario kommer bli avundsjuk!"
Wario-Ware-Man:"Och inte bara det. Vi kommer även bli de första människorna som någonsin vågat sätta sin
feta fot på något TV-program i hela världshistorien, på alla de mest bizarra ställena överhuvudtaget. Och
jag, Wario-Ware-Man, kommer att stå etta på ALLA sändningstider!!... och så får jag inte glömma bort mina
bröder förstås, dem ska inte behöva vara utanför.
Warrio:"Ja du. Må så vara, men... kan du gå ner från bordet nu?"
Wario-Ware-Man:"Jaha? Varför då?"
Warrio:"Ööh, inget märkvärdigt.. Men, man kan faktiskt ramla och slå sig!"
Wario-Ware-Man:?... Åh, just det ja. Tack för påminnelsen."
Warrio:"No problemo´."
Wario-Ware-Man:"Men, i alla fall. Hur tycker ni om iden´ med att gå in i TV-Shower och sabotera lite?"
Warrio:"Tjaa.. Låter lite riskabelt, men jag tror nog det faktiskt kommer gå rätt så bra!"
VARIO:"Jag tror det kommer bli väldigt KUL alltså! Vi sitter ju oftast bara hemma och degar, så det e nog
på tiden att vi VERKLIGEN gör något."
Wario-Ware-Man:"Ok. Då e det bara för oss att ge oss av!"
Warrio:"Men, ska vi inte packa med oss något?"
Wario-Ware-Man:"Åh, just det ja. Innan vi ger av mot TV-världen måste var & en packa med sig det alla
vill ha, typ kläder, mat, blaskor av Tjockis-Nyheterna, och portabla utedass... om jag nu hade några..
Nåja, jag börjar iallafall, så får ni ta det i den takt ni orkar."
VARIO:"Tjockis-Nyheterna har jag pausat, så den sticker ingenstans."
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Wario-Ware-Man:"Alright, excellente´! Kom sen när ni är klara."
Warrio:"OK."
Efter att Wariobröderna sett en serietrailer på nyheterna så bestämmer de sig för att gå in i TV-världen
och göra sig berömda... med MASSOR av kosingar förstås, samt en hel veckas semesterlyx på världens
förstklassigaste hotell!... ok, jag skämtade bara lite vid det sista där(utom pengarna förstås.. eller?)...
Men innan de beger sig mot TV-världen ska de först packa ner det de vill ha med sig:
Warrio:"Visst ska det bli kul att utforska världen inuti TV'n, eller hur va?"
VARIO:"Precis Warrio. Vi kommer att stöta på en massa knäppa saker som vi aldrig tidigare varit med om."
Warrio:"Och vi kommer bada i kosingar!"
VARIO:"Ah. Sådär! Nu har jag allt jag behöver."
Warrio:"Och jag e klar."
VARIO:"OK, då går vi!"
Ute i Vardagsrummet:
Wario-Ware-Man:"Ah, där kommer ni. Undrade vart ni höll hus."
Warrio:"Är vi redo att ge oss in i TV'n?"
Wario-Ware-Man:"Japp. Jag har fått er registrerade i Telmetens systemminne, så det är bara att ge oss
ut på äventyr. Redo grabbar?"
Warrio& VARIO:"REDO!"
Wario-Ware-Man:"Ok, då räknar jag ner!... 3.. 2. 1..." *Click* Telmet:*WOEU-WOEU-WOEU-WOEU!*
Wario-Ware-Man:"Yahoo!! NU FAR VI BRÖDER!"
Inne i Teleporteringsportalen:
Wariobröderna:"It's a WEee, the WarioBros, on the TELEVISION!!"
*Fooumm!!*
Och så kommer Wariobrödernas stora dag att bli mer än bara ett litet äventyr. De är nu inne i TV-showen
och planerar på att ta över Silver Zephyrs huvudroll som mästerskurk. Kommer de att lyckas med det tror ni?
Det får vi se senare... under tiden går vi över till Wario, i sitt mysiga, stinkande lilla hus, där han just nu
sitter och kikar på TV, och han har inte en ANING om vad han kommer få vara med om denna dag:
Wario:"AH. Det var skönt att äta den där vitlöksgratängen jag lagat. Är mätt som en fet Woodstock. Undrar
vad det är på nyheterna.."
TV'n:"Och detta var Tjockis-Nyheterna, nyheter för alla vitlöksätande tjockisar. Och först på listan är;
"Wario's Dasstime!!"!"
Wario:"Wahoo!! Min ABSOLUTA favorit!"
Efter några minuters skrattande:
Wario:"Wa-haha.. fy fan alltså. Världens roligaste nyhetsklipp alltså!.. Vad mer kan det finnas på TV tro.."
Men just när han skulle byta kanal kom helt plötsligt...:
Wario:" "Myrornas Krig"?! Vafan, driver någon med mig eller?!!"
När Wario sagt sitt kom ett starkt ljussken ut ifrån TV-rutan och bländade Wario(eller rättare sagt gjorde
honom mer & mer förvirrad):
Wario:"Vad är detta?? Jag har väl inte beställt nåt Live-Stage paket?!"
På bara några sekunder stack ett gigantiskt dammsugarmunstycke ut ifrån TV'n, och började dra in Wario i
hans egen TV:
Wario:"Vad? Nä. NÄÄ! Vad är det som händer!? AaRGH!! Låt mig stanna hemma din jävla dammsugartratt!!"
Wario kämpade emot den enorma sugkraften, men motståndet var för starkt. Han började, finger efter
finger, att tappa greppet av sin kära, bekväma fåtölj:
Wario:"Vad är detta för påhitt?!! Den där grunkan är för stark alltså!... börjar snart tappa greppet!!!"
*Swoop*..*Swoop, swoop!*
Wario:"AJ fan. Där slant det sista fingret ner!.. aha, golvet!"
*Grabba!*
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Wario:"Är detta så här min förmiddag ska sluta?? Att bli mat åt dammråtterna?!! Kan inte hålla kvar
längre!! Ah.. YAAAAAARRrghh!!!"
... *Swopp!* ... *FIIS!*
Och så blev det ingen lugn, vacker förmiddag för Wario inte. Vart han blir bortförd nånstans i sin TV vet nog
ingen just nu... Inne i Vaccuumportalen:
Wario:"Vad i helvete e detta för nån bissarr dimension?! Allt känns så snurrigt!.."
Som sagt, Wario har ingen aning om hur detta kunnat hända, och har heller ingen aning om vart han kommer
hamna någonstans.. Samtidigt, någon annanstans, så ser vi den fruktade mästertjuven Silver Zephyr, som just
anlänt till godsfartyget för att stjäla dess rikedomar:
Silver Zephyr: HA-HA-HAA!!.. Jag kommer hit som ett löv i vinden, och vad gör man inte för ett litet ärende
i en skuta. Verkar jag ett hot för er? Jag instämmer! Lås dörrarna! Jag är Silver Zephyr! ... Ok ... åter till
ärendet! Vilket förstklassigt skepp! Jag skall stjäla dess mest bländande skatter! Hoho.."
Men innan han ens börjat gå in faller det tre stycken tjockisar uppe i skyn.. Gissa vilka det är... Just det,
Wariobröderna, och dom kommer landa på honom precis nu när jag babblat färdigt:
*BOOM!!*
Wario-Ware-Man:"Wow. Snacka om hård landning alltså!"
Warrio:"Jag bröt nog röven!"
VARIO:"Jag bröt min NÄSA!"
Warrio:"Hur faan kunde du bryta näsan??"
VARIO:"Tjaa.. no idea. Men ONT gör det!"
Wario-Ware-Man:"Tja.. Vi verkar kommit in i showen nu i alla fall, och vi verkar även ha plattat till mästerskurken!"
VARIO:"Men.. ska vi inte hjälpa honom upp?"
Wario-Ware-Man:"Nej. Förstås inte. Det är det som är grejen med våran tripp hit; Vi tar hans roll och roffar
åt oss alla pengar denna skuta har & erbjuda."
Warrio:"Men titta vad han tappade på marken! Hans löjliga lilla trollstav!"
VARIO:"WOW! Låt MIG titta på den."
Warrio:"Sure."
VARIO:"Intressant... ? ... Tja, vet ej vad den e bra till, men NÅGOT måste man väl ha användning för den!"
Warrio:"Klia sig i arslet med den kanske?"
VARIO:"mjaa... peta sig i näsan med den? Eller klia sig under armhålan??"
Wario-Ware-Man:"Nej. INGET av det är den tillför. Man byter skepnad med den!"
Warrio:"Byter skepnad?"
Wario-Ware-Man:"Suck.. Låt mig visa er dumskallar!"
*Vifta, vifta, vifta!... ZAPP!!*
Warrio:"Wow. Kolla på mig, jag ser ut som Wario när han ligger och sover!"
Wario-Ware-Man:"Jag vet. det blev lite fel där.. Låt mig försöka igen."
*Vifta, vifta!... ZAPP!!*
Warrio:"AAh. NU ser jag ut som en äkta mästerskurk!"
VARIO:"Jag har tyvärr inga ord på lager just nu..."
Wario-Ware-Man:"Redo för ett litet smakprov du med VARIO?"
VARIO:"V-va.. vad tänker du göra med mig??"
Wario-Ware-Man:"Stå bara still!"
*Vifta, vifta, vifta!.. ZAPP!!*
VARIO:"WOW! Jag ser ut som en mästerskurk jag med!"
Wario-Ware-Man:"Och så jag förstås!" .. *ZAPP!!*
Warrio:"Tjena, har man sett. Nu är vi mästerskurkar alla tre!"
VARIO:"Vad ska vi kalla oss för Wario-Ware-Man?"
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Wario-Ware-Man:"Tja... vi kan ju inte använda Wario's "Purple Wind", det skulle nog bli lite dumt, så... Ah,
vi kallar oss för det vi heter helt enkelt."
Warrio:"Mmm... han har nog rätt där, jag kan inte komma på något bra ändå."
Wario-Ware-Man:"Och faktiskt ingen av oss andra heller, så... Äh, vad säger vi? Skall vi gå in i skutan och
plundra lite?"
Warrio:"Bra ide´ Wario-Ware-Man. Vi kan inte stå här och pladdra hela dan! Kom VARIO så ska vi ha lite kul!"
VARIO:"Alright. Kommer!!"
Väl inne i skeppet:
Warrio:"Vad allt ser så bissart ut. Ska en båt verkligen se ut så här på insidan?"
Wario-Ware-Man:"Du, alla båtar ser faktiskt ut så här inuti, så detta e inget direkt nytt."
VARIO:"Ämen ser man på, en skattkista!"
Wario-Ware-Man:"Vad? Redan? Ha-HA, våran första kista alltså! Fast då måste vi först klura ut hur fan
man öppnar den."
VARIO:"Hur man öppnar den?? Äh, det e ju fankemig SKETENKELT; Vi BRÄCKER SÖNDER den helt enkelt!"
Wario-Ware-Man:"ÖPP ÖPP. Sakta i backarna! Det må se löjligt enkelt ut att öppna en sån här kista, men
det där kommer aldrig att funka, inte ens att lägga av en liten fis bredvid kistan kommer ha upp den."
VARIO:"What?! Så vad ska vi göra då?"
Wario-Ware-Man:"Gå mot kistan, så hjälper vi två andra dig att öppna den."
VARIO:"Ok."
VARIO går med fundersamma steg mot kistan. Trots att han är en aningens förvirrad över Wario-Ware-Man's
pladder så gör han som Wario-Ware-Man sagt:
VARIO:"Jaha. Och nu? Ska jag bara hålla in denna knappen eller?"
Wario-Ware-Man:"Precis. Kom ihåg att man alltid först ska hålla in knappen på framsidan av kistan, annars
får vi inte upp den helt enkelt."
VARIO:"Ok, jag håller den intryckt!"
Wario-Ware-Man:"Alright, excellente´!.. Redo Warrio?"
Warrio:"Redo!"
Wario-Ware-Man:"Ok, då drar vi upp locket!"
Wario-Ware-Man & Warrio:"HNN! .... HNnnn!!... GRRR!!.."
Efter 10 sekunder:
Warrio:"Phew.. Sådär. Nu fick vi upp den."
VARIO:"Men.. Var är skatten någonstans?? Jag ser inget här... utom detta konstiga ljussken!"
Wario-Ware-Man:"ÅÅh, som jag misstänkte.. det e tydligen dags för ett minispel grabbar!"
Warrio & VARIO:"Minispel??!"
Wario-Ware-Man:"Spela inte dummare nu än vad ni egentligen är va? Ok, om jag nu så måste förklara..; för
att vinna reliken i skattkistan så måste vi ta oss an ett minispel. Det krävs att man använder hjärnan om allt
ska gå bra, så sabba inte det hela, annars blir det hett i baken på oss, och då måste vi öppna kisthelvetet
igen. Redo grabbar!"
Warrio & VARIO:"Tja.. vi har ju inget val, så... Ok, REDO!"
Inuti minispelet:
Warrio:"Jaha. Var har vi hamnat nu då?"
VARIO:"Inne i "minispelet" antar jag, som verkar ungefär hälften så stor som Wario's näsa!"
Warrio:"Vad ska vi göra här då Wario-Ware-Man?"
Wario-Ware-Man:"Vet inte. det är det vi får klura ut liksom!"
VARIO:"Hm.. Hörni, jag ser en mängd av hål i marken, med konstiga formationer!"
Warrio:"Och jag ser konstiga block som ligger här och var.."
Wario-Ware-Man:"Aha, så det är vad vi ska göra. Placera klossarna på deras respektiva hål!"
VARIO:"Jaså? Men, är inte detta för bebisar??"
Warrio:"Skiter jag i sörru. Oboy-OBOY. Det är ju nästan som om man går i barndom! Nu ska här placeras!!"
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Verkar som att Wariobröderna nu kommit på vad minispelet går ut på, att placera ner gigantiska klossar på sina
hål. Kommer detta bli rätt tror ni?:
Wario-Ware-Man:"VARIO. Kan du sluta fnysa där borta och komma och hjälpa till lite, du vill väl ha stålar du
med va!"
VARIO:"Grr... suck.. jaja, jag kommer då.. om jag nu så ska spela detta gagago-spel.."
Warrio:"Skynda dig, vi har inte all tid i världen."
Wario-Ware-Man:"Nä. Tiden rinner snart ut!"
VARIO:"Va, finns det en tidsbegränsning också?? Aaargh, ok, jag skyndar mig på grabbar! Ingen tid att förlora!"
Wario-Ware-Man:"DET var bättre!"
Wariobröderna är nu i full gång, och placerar klossarna i de hålen dem hör till, inom en viss tidsgräns förstås.
Som det verkar har varje minispel en tidsgräns på 200 sekunder(3 minuter och 20 sekunder alltså), och på
den lilla stunden ska Wariobröderna försöka utföra en särskild uppgift(varierar förstås från kista till kista).
Om de gör det och det rätt vinner de minispelet, och får deras skatt. Gör de fel, blir det eld i rövan, och de
skickas ut ur skattkistan, och får då göra om försöket med att öppna den igen:
Wario-Ware-Man:"Herrevitlök. Tiden rinner iväg grabbar! Skynda på lite!!"
Warrio:"VARIO. Hur många klossar har vi kvar?"
VARIO:"3 stycken tror jag, har nu lagt kloss 4 på rätt plats. Hur mycket tid har vi kvar?"
Warrio:"1 minut och 35 sekunder!"
Wario-Ware-Man:"Ok, ingen tid att ödsla grabbar. Vi tar var och en av de tre sista klossarna och placerar
dem i de hålena de ska vara i! Vi får inte förlora!!"
Warrio & VARIO:"ALRIGHT SIR!!"
Tiden går, och Wariobröderna kämpar på allt vad de kan och är värda för(om de nu är det förstås). Slutligen
har de bara ungefär 36 sekunder kvar, och det börjar verkligen osa hett om baken:
Wario-Ware-Man:"Puh.. Jag har fått ner min kloss nu."
Warrio:"Min med."
VARIO:"Hnn!.. Men inte jag!"
Warrio:"Jag kommer VARIO. Jag hjälper dig lyfta den!!"
Wario-Ware-Man:"AAh shite´.. Bara 13 sekunder kvar.. Kom igen. Kom igen!"
Warrio:"Hnn!! Nästan där nu, bara några steg kvar."
VARIO:"Hnn!! Aagh!"
Warrio:"Och så lägger vi denna kloss i hålet!"
Warrio & VARIO:"Aargh!"
*Badoom!*
VARIO:"Wahoo! Vi klarat'!!"
*BBRRIIIIIIINNG!!*
Wario-Ware-Man:"Phew!... Mitt i sista sekunden! Bra jobbat grabbar."
Warrio:"Undrar vad detta e för något."
Wario-Ware-Man:"Det får vi se sen när vi är tillbaka till "verkligheten" igen!"
Någon minut senare, utanför skattkistan:
Wario-Ware-Man:"Då ska vi se.. Detta verkar vara "Jag Älskar Dig Lunchlåda"!"
Warrio:" "Jag Älskar Dig Lunchlåda"??"
VARIO:"Snacka om knäppt namn på en skatt alltså!"
Wario-Ware-Man:"Jag vet, men detta är bara våran första skatt än så länge. Det lär dyka upp bättre saker
senare, så det e bara att hålla i mustaschen och hoppas på det bästa! Kom bröder, vi måste vidare, annars
kanske Silver Zephyr hinner ifatt oss!"
Warrio:"Ok, vi kommer!"
Precis. Verkar som Wariobröderna tagit the Silver Zephyrs roll, och börjar nu att storma igenom skeppet med
glädje... Om vi går tillbaka till Silver Zephyr, som den där höghattade gubben en gång var, så verkar han
tagit sig upp igen, men är fortfarande lite vimmelkantig. Uppe bland molnen ser vi Wario, fallandes neråt:
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Wario:"Ok, detta e lite skumt.. Men vänta, jag tror jag känner igen detta scenariot litegrann!"
Nere hos den där höghattade gubben, som egentligen heter Count Cannoli:
Count Cannoli:"Yoow.. Vad i hela fridens dagar var det som..? ... Vad? Nä, inte en gång till!!"
*BADOOOM!!!*
Wario:"AAOOOW. Sicken jädra smäll alltså! Måste brutit röven eller nåt.."
*Mmpf, hmpf..*
Wario:"Hunh? Vem var det...? Äh, bara alföronen som spelar mig spratt! Måste lyfta på rumpan nu, för det
gör så JÄKLA ont!"
Count Cannoli:"Hördu. Vem tror du att du är egentligen som hoppar ner på mig TVÅ GÅNGER på RAKEN!? Visa
ditt fejs för mig ditt feta, äckliga..!"
Wario:"Va? ... Huh? Cannoli?!!"
Cannoli:"WARIO??! Vad gör du här? Hade du inte fått nog av att förpesta mitt liv eller??"
Wario:"Du, jag vet faktiskt inte vad du pratar om hattmäklare! Och var är jag??"
Cannoli:"Som om jag skulle berätta det för dig 100 tusen gånger va? Dessutom misstänker jag att det är DU
som stulit min trollstav!"
Wario:"Vad? Vadå för jävla trollstav?? Har du fått en skruvlös eller? Jag satt bara hemma och tittade på TV och..."
Cannoli:"Och sen beslöt dig för att återigen gå in i min show och stjäla min trollstav! Ge tillbaka den. NU!"
Wario:"Lägg av, jag har inte din löjliga trollstav! Och om jag hade den, så skulle jag varit i min Purple Wind
formation nu."
Cannoli:"HA. Du kan inte lura mig denna gången! Ro hit trollstaven, annars kommer jag se till att du blir vitlöks
kompost!!"
Wario:"Och med det menar du..?"
Cannoli:"Försök inte spela dum! Om du nu så sticker iväg kommer jag hinna ifatt dig förr eller senare!"
Wario:"Men, jag... ah, hopplöst, han fattar ju ändå inte... Öhm... Kolla, är det inte Carpaccio som står bakom dig?"
Cannoli:"Huh?!"
Wario:"Ha-ha. Lättlurad. Jag drar!"
Cannoli:"Amen vänta nu. Hördu, kom tillbaka din jädrans skurk!"
Wario:"ah crap också. Jag hade inte förväntat mig att min dag skulle bli så här. Säg bara att detta är en dröm!!"
Det är ingen dröm Wario. Du är inne i TV-showen, för första gången på flera år... Det verkar som om Cannoli
på nåt vänster missförstått händelsen, och börjar jaga den frågfulle Wario igenom fartyget. Under tiden så
har Wariobröderna världens röj här och var inne på båten, och fikar lite på dem närmsta cafe´erna de hittar:
Wario-Ware-Man:"*Crunch, Crunch!*Hm. Inte så pjåkigt käk det här."
Warrio:"Nä, precis.. Tror jag måste lägga av en rökare."
VARIO:"Va, nu??"
Warrio:"Hnn!! HNNN!!!"
*BBRRÖÖÖÖÖÖÖLL!!!*
Wario-Ware-Man:"Höhö, där ser man."
VARIO:"Jaha, till och med kyparn dog av det där! Ligger som en fluga på golvet."
Warrio:"Jaja. Nu e jag mätt iallafall."
Wario-Ware-Man:"Ok. Vad säger ni, ska vi dra vidare eller?"
Warrio:"Alright."
Efter att Wariobröderna käkat lite bär det av vidare för dem. Vad de inte anar är att Wario på något sätt
tagit sig in i showen ofrivilligt, och är nu ett av Cannolis måltavlor. Någon stund senare ser vi (Jag VET, ni
läsare ser inte nånting. Ni borde väl ha fattat det nu vid det här laget att detta är en storyboard i textformat, och inte en jäkla serietidning beståendes av bildrutor och pratbubblor. Den tiden kommer när den
kommer sörni.)Wariobröderna igen på toppen av fartyget, och tur för dem så har Silver Zephyr(Cannoli) och
Wario inte hunnit ifatt än, så de står en liten stund och njuter av havsluften:
Warrio:"Hm. Inte så dålig utsikt här uppe alltså."
Wario-Ware-Man:"Jepp, kan jag hålla med om. Man ser till och med stället där Snake bor!"
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VARIO:"Vafan.. bor han fortfarande i den där lilla plåtlådan?!?"
Wario-Ware-Man:"Ja, tyvärr gör han det. Han har nog inte hunnit märka av alla förändringar som hänt, så
man kan väl säga att han ligger lite långt efter i utvecklingen."
VARIO:"Fast han än har Digital-TV?"
Wario-Ware-Man:"Ja, faktiskt."
Warrio:"Ska bli roligt att se Wario's min sen när vi kommer hem.."
VARIO:"Precis. Han kommer att tappa hakan när han får se alla skatter som vi samlat på oss."
Jag däremot tror precis tvärtom, för... aah, ok, jag ska nog inte babbla om det när dom är i närheten, för
då blir allt sabbat. Så för att förhindra det lämnar vi Wariobröderna en stund och beger oss till Wario, som
blivit jagad av Cannoli genom halva båten:
Wario:"Pust. Phew.. Har jag skakat av mig den däringa puckohatten nu eller??"
*POOF!*
Cannoli:"Helt fel fetto!"
Wario:"Huh?? Vart fan kom du ifrån helt plötsligt?"
Cannoli:"Ha, berättar jag inte för dig. Nu vill jag att du ger tillbaks min trollstav, omedelbart!"
Wario:"Kom igen. Jag har redan berättat det för dig. Kan du bara inte låta mig vara?!"
Cannoli:"Nej, inte förrän du ger tillbaka min trollstav igen! och varför är du dig själv, och inte den där mästerskurken Purple Wind? glömt hur man använder Goodstyle eller, hehe?"
Wario:"Du, det har jag säkert glömt, men det är inte det jag vill gå in på, utan det är.. VARFÖR förföljer
du mig hela tiden, jag har inte ens gjort dig någonting?!"
Cannoli:"För att jag vet att du bär på den där trollstaven. Det behöver inte vara speciellt komplicerat. Om
du bara ger mig tillbaka den, så låter jag dig vara."
Wario:"För sista gången, jag har den INTE. Försök att titta inuti min keps bara, för där är den inte iallafall!"
Cannoli:"Varför skulle jag vara i din keps och rota för, så mycket mjäll, snorkråker, och annan goja som finns
inne i den? Gack, nej tack!"
Wario:"Ok. Det var bara ett förslag.."
Cannoli:"Om vi bortser från det.. om du ger mig min trollstav igen, så lovar jag att inte vara vid baken på dig
något mer."
Wario:"Jaså? och då hoppas jag på att du kanske lovar mig en hel balja vitlök också?! som om jag skulle gå på
det där. Äh, nu är det dags för mig att kila. Ha det så bra.."
Cannoli:"Du, försök inte slingra dig ur det här. Hördu, vänta! ... ÅÅh, jag kommer allt få tag i dig, och när
jag väl gör det, så ska jag... Um.. ah, vem VET VAD jag kommer göra med dig, men du ska allt få se...
Ah, ok, färdigklagat. Nu ska jag ta honom på bar gärning.. Wario, här kommer jag. Och jag ska se till att
du lägger din absolut sista... fis."
Tja.. Må du göra det Cannoli, för nu går vi vidare till Wariobröderna igen, och dom har verkligen storröj inne
på båten. Det robbas skatter och stålar till både höger och vänster... senare ser vi att de kommit ner till
botten av båten. Det vill säga, lastrummet:
Warrio:"Hördu Wario-Ware-Man. Vad är detta för ställe??"
Wario-Ware-Man:"Samma fråga kan jag ställa dig Warrio. Det är helt enkelt för mörkt nere i det här
rummet. Kan man tända någonstans här eller?"
VARIO:"Inga problem."
*Click!*
Wario-Ware-Man:"Ah, NU ser jag bättre..! ... Öhm.. VARIO, hur fanken kunde du se vart lampknappen
satt någonstans fast det var så kolsvart?"
VARIO:"Enkelt. Jag såg bara något som lös på väggen, och där satt den."
Warrio:"Ämen ser man på, vad har vi uppe på plattformen där? Ser ut som en slags sten."
Wario-Ware-Man:"Vad, så vi har alltså hittat den nu redan?! Ett av de 5 önskestensfragmenten!"
Warrio:"Önske-vad??"
Wario-Ware-Man:"Grr... Lägg av, ni har väl spelat det här spelet förr eller?!!"
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Warrio:"Har vi nog gjort, men vi kommer bara inte ihåg vad det hela är om, va?"
VARIO:"Precis!... men ändå, kan inte du berätta lite för oss om den däringa önskestenen, det låter intressant."
Wario-Ware-Man:"Jaa, kan jag väl.. fast jag vet tyvärr inte så mycket om det, det enda jag hört är att
det är en sten som uppfyller ens önskningar, vilken önskning man än har inom sig.. och resten av de rykterna
är egentligen bara pladder om bets, Kasino, och Pokerspel... Och Dumb-Crows som spelar på hästar förstås.
Kycklingfäktning, och annan skit.. men det tar vi inte upp här, det lär nog komma i något annat avsnitt."
Warrio:"Jaha, vilket av dem? Kasino och Poker?!"
Wario-Ware-Man:"Nej. Troligen Kycklingfäktningen jag nyss sist nämde."
VARIO:"Vad kommer kycklingarna fäktas med då? Näbbarna? Spjut?"
Wario-Ware-Man:"Nej, med gurkor."
Warrio:"Och vem kommer hålla fäktningen då? Wario?"
Wario-Ware-Man:"Är nog inte bestämt ännu, men det ser vi ju då... Nä, kom nu bröder, vi måste vidare.
Jag har en obehaglig känsla av att Silver Zephyr är i närheten."
Warrio:"Ok, vi kommer!"
Japp. Wariobröderna verkar ha lagt beslag på ett av de 5 önskestensfragmenten, och beger sig vidare
genom båten i triumf och seger.. Samtidigt, om vi går över till en annan del av båten, ser vi att Wario och
Cannoli haft strid på gång. Wario trodde tydligen att han kunde spöa Cannoli utan Goodstyle, men det verkade
inte bli som han hade hoppats:
Wario:"Va' fan.. detta kan bara inte vara möjligt.. jag som annars är så jäkla mycket starkare än något annat..."
Cannoli:"ha ha. Erkänn dig besegrad, "Purple Wind!""
Wario:"För sista gången. Mitt namn är inte Purple Wind!"
Cannoli:"Äh kom igen. Har du inte ens någon humor längre?? Jag vet att du heter Wario, men man kan väl
ÅTMINSTONE få skoja lite, eller? Iallafall, så vill jag att du nu ger tillbaks min trollstav."
Wario:"Du, titta i mina fickor så får du se själv. Jag lovar dig att jag inte har den."
Cannoli:"Vilket jag faktiskt hade tänkt göra, men tack för att du påminde mig om det!"
Wario:"Va, nä?! Du låter bli mina ficker din feta gamla gubbe!... HAAÖÖ?!"
Cannoli greppar tag i Wario's ben, vänder honom upp och ner, och börjar skaka honom allt vad han orkar. Ut
trillar det vitlök, halvt brutna sedlar, snorkråker, sötkorn, små skitbollar, schimpanser med röda Nintendokepsar, och all annan möjlig dynga. Cannoli skakar Wario i över 15 minuter, men hur mycket skit det än trillar
ur fickerna på Wario faller det inte ner någon som helst Goodstyle:
Cannoli:"Herregud. HUR mycket har du egentligen i dina fickor? och hur tusan kunde alla de där schimpanserna
få plats i dem?!"
Wario:"Tjaa. Om alla de där schimpanserna, jag skulle nämligen göra paj på dom hemma. Jag bara VRÅLÄLSKAR nygräddad schimpanspaj, INDRÄNKT i VITLÖKSSÅS! En underbar delikatess om jag själv får säga
det... tills du skakade ut de ur mina ficker. Tack så mycket för det, Cannolifan!!"
Cannoli:"... Jag vet inte vad jag riktigt ska tycka om dina matvanor, men... DU är då den VIDRIGASTE typ
jag någonsin stött på! Du vet väl om att schimpanserna är en utrotningshotad djurart i dessa trakter va?"
Wario:"Du, det du säger är FETLÖGN. Man får faktiskt äta schimpanser. Och nej, de är inte utrotningshotade, det finns gott om de överallt."
Cannoli:".. Ok, du har nog en poäng där.. jag ska nog sluta titta så mycket på National Fatsographic i
fortsättningen. De pratar ändå bara en massa strunt om utrotningshotade arter.."
Wario:"Tjaa. Sötkorn har jag hört verkar vara utrotningshotade."
Cannoli:"Visst, säkert... Men, vad jag tror om dig, så verkar DU vara orsaken till varför schimpanserna
försvinner så himla fort, i mängder.
Wario:"Ja, vad annars skulle jag äta till efterrätt va? MussePigg tårta??! Den har de ju bannemig gjort av
en ÄKTA, RIKTIG Musse Pigg, smaksatt med hans dojjer och byxor. Och tro mig, det smakar INTE gott!"
Cannoli:"Du, vart får du allt sånt där ifrån egentligen? från din tjocka, tröga fantasi eller?"
Wario:"Från Tjockis-Nyheterna på TV, vad annars?"
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Cannoli:"Förresten, dina schimpanser är nu nere på däck och simmar för sina liv iväg mot land. Ska inte du ta
och försöka fånga dem igen."
Wario:"HA. HUR LÅNGT skulle de kunna simma va?"
Cannoli:"Tja. De verkar ha tagit livbåten som egentligen används vid nödsituationer, dessutom har de kastat
ut kaptenen och hela besättningen ner i vattnet, och inte nog med det, de har även låst dörren till styrrummet så att INGEN kan ta sig in där och manöverera denna båt. Toppen Wario, nu är vi fast här mitt ute
i havet. Och allt detta tack vare dina dumma, korkade schimpanser med röda Nintendokepsar!!"
Wario:"Ähum, det var faktiskt DU som skakade ut de ur mina ficker, så kom inte och klaga på MIG va!"
Cannoli:"Amen du kan väl lämna de hemma nästa gång du kommer hit!"
Wario:"Nej, tyvärr. De skulle bara ha världens ap-party hemma i mitt hus om jag gick ut på en liten promenix
eller nåt, så den gubben går INTE! Jag vill inte att mitt hus ser ut som rena Tarzandjungeln när jag väl
kommer hem igen nästa gång. Jag kan bara minnas och spy över hur mitt hem såg ut förra gången..."
**I Wario's tankebubbla ser vi Wario's hus, som ser ut som om Donkey Kong skulle ha bosatt sig där. Inne i
huset ser det ut som rena rama apdjungeln, med massor av Diddy Kongsrar festandes, med bananskal överallt
på golvet, Donkey-Konga trummer spelas till höger och vänster, och strippklubb med Candy Kong som striptease, med en mängd av Diddy Kongs stirrandes på hennes...**
I studion:
Wario-Ware-Man:"Ok Wario. Det RÄCKER nu!"
Wario:"Va..? Men, Wario-Ware-Man. Vad gör DU här? Ska inte du vara ute med dina bröder och spela
minigolf eller?"
Wario-Ware-Man:"Du, det regnade så otroligt svinmycket, så det blev inget. Vi skulle bara kolla hur du hade
det i studion, och du verkar upptagen ser jag."
Wario:"Ja, jag håller på att berätta en historia för läsarna, och jag var just inne på det där med stripteasen
tills ni kom och störde mig."
Wario-Ware-Man:"Du, jag tror inte man bör ta upp såna här vuxensaker när man e berättare som du."
Wario:"Du, jag berättar vad fanken jag vill för läsarna, så det så."
Wario-Ware-Man:"Men nu är det tyvärr bestämt av publiceringsföretagen att man inte längre FÅR ta upp
såna saker överhuvudtaget."
Wario:"Jaha, och vart fick du reda på det?"
Wario-Ware-Man:"Tjockis-Nyheterna förstås."
Wario:"Aah kom igen eller, ska dom börja med det nu också!"
Wario-Ware-Man:"Ja, tyvärr. Nåja, nu ska vi inte störa dig längre Wario. Vi andra går och jobbar vidare på
våran kollektion av Smash Bros. Brawl Replays och Snapshots."
Wario:"Ok, gör det."
Åter till berättelsen:
Ok, vart var jag nu... Åh, just det. Numera får man tyvärr inte ta upp vuxensaker såsom striptease och
sånt i historier, på grund av en bestämmelse som förts av publiceringsföretagen, jag beklagar detta till er
som hade hoppats på en liten stripteaseshow, men man kan inte få allt här i livet.. by the way, det där var
Wario-Ware-Man, som e berättare till Wario Fatsos Inc., en annan serie som inte har något med detta att
göra, utan om hur Wario-Ware-Man och hans bröder mötte ihop igen efter flera års separation ifrån varandra
på flera mils avstånd... Nåja, om vi bortser från det, så har Wario och Cannoli problem. Utan styrkapten,
besättning och tillgång till styrrodret så är de nu fast på båten, mitt i det djupa vattnet. Hur detta kommer
gå, och vart Wariobröderna tagit vägen, och hur episoden kommer sluta får vi se i kapitel 2!
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--Chapter 2-Precis. kapitel 2 e här, och vi kommer antagligen få reda på hur det hela går så småningom. Men först kommer
det en liten kortis:
-KortisDet är återigen natt i Weasel Town, och i ett litet lägenhetsfönster ser vi att det är här Don Weaso och
hans trogna maffiabanditer håller hus. Som det verkar har de blivit lite mera civila av sig på senare tid. Men
trots det fortsätter de att robba banker. När Don Weaso senast var på besök på Weasel Hospital fick han
gipsat nosen, för han hade brutit den då han och hans trogna banditer skulle råna en bank. Allt gick som
planerat.. tills Allie fick noja på att jonglera med dynamiterna, då hände det tragiska; Allie tappade ett av
dynamiterna, som Paulie just hade tänt på stubinen, och det blev en kraftig explosion inne i valvet. Varenda
bandit flög ut ur valvet med eld i baken. Don Weaso låg och sov av ren uttråkning(på grund av att de alltid
tar sån tid att komma ut med alla stålarna), helt omedveten av vad som händer. Gångjärnen på valvdörren
flög bort på grund av explosionen som orsakats, och Don Weaso vaknar av det, men insåg alldeles försent
att valvdörren var på väg att falla RAKT NER på honom, och blev tillplattad av dess enorma vikt. Vesslorna
såg det, men hann inte reagera. De fick bort dörren till slut(efter att ha använt explosiva medel på den), och
får se Don Weaso i ett väldigt dåligt skick. Han fick åka in på sjukhus på grund av detta, och nu spenderar
han resten av sin tid hemma, eftersom hans tillstånd inte är helt återställd än. Visserligen kan han gå omkring
och ha sig, men får inte utsätta sig för extrema situationer. Vad dessa situationer är, ger ni FAAN i att
fråga mig om:
Don Weaso:"Yea, sure Talk-fatso. Det må se ut som att jag är halvt handikappad, och det kan vi tacka Allie
för, eller hur?"
Allie:"Amen det var ju inte meningen..!"
Chicho:"Ja, men det är sånt som kan hända om man inte är försiktig med saker & ting, så du får faktiskt
skylla dig själv där."
Frankie:"Och INGA stålar fick vi hem heller. Det där gjorde du bannemig bra Allie, helt galant.."
Don Weaso:"Och våran ekonomi blir klart sämre. Vi har snart inget och leva på längre."
Chicho:"Om vi lägger det där åt fanders.. nu när vi inte tänker råna på ett bra tag, så kanske nån av oss
kan praktisera på något jobb eller?"
Don Weaso:"Tja.. om nu detta inte hade hänt, så hade jag låtit er göra det, men nu e det försent.."
Frankie:"Och Don Weaso är den enda av oss som har legitimation, så han har tillstånd till precis vilket jobb/
business som helst."
Chicho:"Så vad ska VI göra då, nu när Don Weaso inte kan jobba??"
Don Weaso:"Tjaa.. gör va' FAN ni vill, bara jag slipper se Allie på ett bra tag."
Allie:"Lägg av, det där va' inte schysst sagt!"
Don Weaso:"Käften! Jag vill inte ha dig i närheten just nu, inte förrän jag är på bättre humör... ÅÅh, jag
som hade tänkt ta semester efter vårat rån, men den iden´ flög bort rätt fort."
Frankie:"Paulie!!"
Paulie:"Vad i helsike är det om, ser ni inte att jag håller på att steka pannkaker?"
Chicho:"Med vetekli´?!"
Paulie:"Ja, tyvärr har vi inget mjöl hemma, så det blir till att använda det vi har."
Frankie:"Vi hade tänkt ta en promenad sen efter käket. Vill du följa med oss?"
Paulie:"Mjaa.. Jag hade tänkt stanna hemma med Don Weaso, men... naa, jag får fundera på den saken medans
vi äter."
Efter att vesslerna käkat pannkaker:
Frankie:"*BUurp!*.. ahh, gjorde verkligen gott, även om det blev pannkaker gjort på vetekli´."
Allie, dräglar:"Och så EN sista pannkis!"
Paulie:"Allie!! Ditt glupska lilla fan, spara några till våran boss också. Han kanske vill ha lite han med."
Don Weaso:"Ja tack. Hemskt gärna."
Allie:"Men vad fan.."
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Paulie:"Vi går ut på en promenix så länge. Vi är tillbaka om någon halvtimme eller så. Sköt om dig Don Weaso!"
Don Weaso:"Ok. Sköt om er också. Och var nu inte på någon jävla krog och sup er fulla eller nåt annat fanstyg."
Frankie:"Nädå. Vi lovar."
*Slam!*
Don Weaso:"Hm.. jag UNDRAR om de verkligen kan hålla sig till det de lovat.."
Paulie och hans gäng går ut på en promenix medans Don Weaso sitter hemma och kryar på sig. Vart dom tar
vägen, och vad för konstigheter de kommer stöta på är det ingen som vet just nu, men det kommer vi ta reda
på förr eller senare:
Chicho:"Väldigt synd att vi inte har några pengar, annars kunde vi gått in på Konsum och handlat lite käk nu
när vi hade chansen."
Paulie:"Ja, jag vet. Dessutom har de rea på alla matvaror också, men ändå har vi inga som helst kontanter på oss."
Frankie:"Så vad ska vi göra ute i mörkret då? Inte ens krogen har öppet nu, eftersom de har tagit ledigt ett tag."
Paulie:"Tjaa.. Det blir väl till att gå omkring lite, och gå hem sen när vi blir trötta."
Chicho:"Ok. Bara att gå omkring runt Weasel Town."
Vesslerna går runt i Weasel Town och.. ja, bara går omkring lite, än sen?... De är ute och går i en timme
tills de bestämmer sig för att gå hem igen, men innan de gör det tar de ett litet span vid en gammal bank i
utkanten av Weasel Town, som numera är uttömd på både personal och stålar. Troligen har denna bank gått i
konkurs eller nåt:
Paulie:"Hua!.. ibland känns det lite kusligt att vara i närheten vid en bank där folk numera inte jobbar, speciellt
på natten, eller hur va?"
Frankie:"Jepp, håller jag med om. Men det skadar väl inte att gå in och spana lite. Kanske finns det lite stålar kvar
inne i valvet."
Paulie:"Jo, men isåfall är det väl bara några sedlar och mynt kvar, helt sotsvarta."
Chicho:"Ja, jo. Men vi kan väl gå in i alla fall."
Paulie:"Ok, då gör vi det, men sen efter det måste vi hem."
Vesslebanditerna går in i banken för att hitta lite stålar... tja, det vill säga, om det nu finns något förstås..
Under tiden går vi tillbaka till vesslornas högkvarter, där Don Weaso nu går runt i lägenheten och grubblar och
röker cigarr:
Don Weaso:"Mummel, grummel... Jädra Allie till att sabotera saker och ting. Om han bara gett fanken i att
jonglera med dynamitgrunkerna så hade vi haft stålar nu, och kunnat köpa mat, och betalat alla skulder, och
levt som vi annars brukat göra innan detta inträffade. Men NÄDÅ, det ska jongleras med sprängisar till både
höger och vänster, och allt går skit... Hoppas de kommer hem i lagom tid, annars blir jag ståendes här,
grubblandes över all möjlig skit.."
*KAABOOOM!!!*
Don Weaso:"VAAD FAA-An?!?"
Någon sekund senare, utanför lägenhetshuset:
Chicho:"Wow, snacka om kraftig explosion!!"
Paulie:"Jag sa ju att vi inte skulle gå in i den där gamla, utdöda banken."
Frankie:"Undrar om vi fick med de stålar som fanns.."
Paulie:"Jepp, dem fick vi med.."
Allie:"Jamen få se hur mycket det är då."
Paulie:"Ok ok. Bara & räkna."
Sen efter att de räknat alla stålarna:
Chicho:"Nå, hur mycket är det?"
Paulie:"Mjaaeee.. inte så mycket faktiskt. 120 spänn, plus 15 kroner."
Frankie:"Inte ett direkt lyckat rån om man säger så."
Paulie:"Mjaa, vi kanske kan leva på detta så länge.. kom så går vi in, vi har en tuff dag framför oss imorgon."
Ja, som det verkar så har vesslebanditerna antagligen kammat hem lite pengar nu. Inne i deras lägenhet går
Don Weaso nu runt och undrar vad fanken det var som small så:
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Paulie:"Tjena Don Weaso, nu är vi hemma igen."
Don Weaso:".. Öm, ja, hej på er.. Säg mig, vad i helvete var det som small där ute??"
Frankie:"Tja.. Vi var ute och gick, och stötte på en gammal, övergiven bank. Vi bestämde oss för att gå in i
den för att se om det fanns något kvar. När vi väl var klara så exploderade hela skiten, och vi blev bortslungade hem hit av explosionen."
Don Weaso:"Tja. Huvudsaken är att ni nu är hemma igen. Och jag kan gissa på att det ni lyckats få med er
hem utan min hjälp och närvaro är bara några bananskal, eller hur."
Chicho:"Mja, vi fick allt med oss lite cash hem. Inte så mycket, men... Paulie, du har ju dem i fickerna, så.."
Paulie:"Åh just det, jag glömde.. Här är stålarna, boss."
Don Weaso:"Låt mig räkna... 50.. 100.. 120.. 135 SPÄNN?! Var det allt?"
Paulie:"Ja, tyvärr, alla de andra pengarna var helt sotsvarta, och det mesta hade antagligen blivit nerbränt
innan banken stängdes ner."
Don Weaso:"Jävligt synd alltså.. tja, detta kan vi åtminstone leva lite på. Bra gjort av er, även om inte lika
bra som alla de andra gångerna. Nu kan vi äntligen köpa lite mat. Dom pengarna som är i burken däremot är
för att betala våra skulder med, så dem kan vi inte slösa på."
Frankie:"Hehee, äntligen kan vi gå till Konsum imorgon och köpa lite snask och gåttigott!"
Don Weaso:"*Gääääsp!!*.. Nä, vad säger ni, ska vi gå och lägga oss eller?"
Allie:"Ok!"
Paulie:"Ok, kom grabbar så går vi och lägger oss, vi kommer ha en tuff dag imorgon."
Och så slutar det något lyckligt för Don Weaso och hans banditgäng, även om det inte blev stålar i mängder
så har de nu åtminstone tillräckligt så att de står sig i några dar.
--End of Kortis-Ok, vart var vi nu... Just det, där vi senast lämnade Wario och Cannoli förstås. De bråkar och gnatar över
Wario's schimpanser, som nu är på väg mot land i en livbåt de stulit, och det verkar hålla på ett ganska bra
tag, så för att fördriva tiden lite så går vi vidare till Wariobröderna, och de verkar ha kommit fram till
Smithsnorian Museumet, i jakten på de resterande Önskestensfragmenten:
Warrio:"Hörni. Utsidan av Museet ser inte så pjåkigt ut."
Wario-Ware-Man:"Lägg av, vi har inte ens kommit in än."
VARIO:"Så, Wario-Ware-Man. Är det här de återstående önskestenarna gömmer sig eller?"
Wario-Ware-Man:"Jag tror det. De säger enligt skylten att museet har stängt nu, men det verkar inte så, höhö.."
Warrio:"Ok, då går vi in. Kommer du VARIO?"
VARIO:"Ja, klart jag kommer. Varför skulle jag inte göra det?"
Warrio:"Öhh... Det är bara nåt jag säger hela tiden, inget märkvärdigt alls, bara en gammal vana."
VARIO:"Jaha. Ok, då behöver jag inte fråga mer om det nu hädanefter. Jag kommer bröder."
Wariobröderna går in i museumet, helt ovälkomna dessutom, och ska plundra den på allt. Undrar om tjuvlarmet
går igång.. eftersom det numera finns det i såna här områden:
Warrio:"vilka fräna prylar de har i exhibiterna!"
Wario-Ware-Man:"Men inte ett spår av någon som helst stenbit här!"
VARIO:"Hm.. jag ser en nattvakt där. Ska vi fråga honom tycker ni?"
Wario-Ware-Man:"Skärpning! Vi är för tusan mästertjuvar, och en tjuv frågar aldrig en vakt om såna saker."
VARIO:"Mjaa.. Det skadar väl inte att försöka eller?"
Wario-Ware-Man:"Suck.. ok, vi försöker då. Men går det åt helvete så lär det faktiskt göra det."
De går fram till vakten och försöker fråga honom. Kommer det hela att paja tror ni?:
Wario-Ware-Man:"Öm, ursäkta oss, men. Vet du vart avdelningen för önskestenen är? Vi är lite vilse liksom.."
Vesslevakt:"Åh, tjena på er. Tja, det finns ingen sån avdelning just nu, men vad gör ni här egentligen? Museet
har väl stängt så här dags eller?"
Wario-Ware-Man:"Men tjena, är det inte du?"
Vesslevakt:"Va? Vad menar ni?"
Wario-Ware-Man:"Är det inte du som är Fegisen?!"
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Vesslevakt:"Ja, det är jag. Varför undrar ni?"
Wario-Ware-Man:"Vad gör du här på ett sånt här ställe va? Blivit utkickad från Feral Reverse Bank eller?"
Fegisen:"Stämmer. Don Weaso hade av någon anledning trott att jag passerat mina 18 ungdomsår, så han
skickade ut mig på praktik."
Warrio:"Vilket man lätt kan se att han gjort förstås."
VARIO:"Bortsett från Warrio's kommentar, så har jag en liten fråga... är det inte tråkigt att jobba på ett museum eller?"
Fegisen:"Jo, det ÄR det. Får knappt nåt betalt. Dessutom får man bara stå här och vakta hela tiden.. till skillnad från
min tid på Feral Reverse Bank så får man åtminstone gå runt lite."
Wario-Ware-Man:"Mm. Är ju alltid nåt positivt iallafall.."
Fegisen:"Är det något annat jag kan hjälpa er med medans jag nu ändå e vaken?"
Warrio:"Tjaa.. vet du vart det finns stålar någonstans i detta museumet?"
Wario-Ware-Man:"*Suck!!*Men Warrio..."
Fegisen:"Tjae.. det finns lite pengasäckar utspridda här och var. Ni kan lika gärna gå och ta dem, för det e ju ingen
annan än jag som jobbar här nu ändå."
Wario-Ware-Man:"Va, verkligen? Så du skulle inte bry dig om någon kom och snodde de alltså?"
Fegisen:"Precis. Jag får ju inget för mitt arbete ändå, så jag tycker det är meningslöst att hela tiden hålla
utkik efter bovar och banditer."
Wario-Ware-Man:"En liten sista fråga bara... vet du om den store Sphinx arbetar nu ikväll?"
Fegisen:"Mjaae... jag tror han sover nu, men jag kan gå och öppna dörren till rummet om ni vill!"
Wario-Ware-Man:"Tack så mycket. Det var snällt."
Fegisen:"Inga problem sörni. Jag går och öppnar den med en gång.. vad nu koden till den är.."
Warrio:"Men titta, där kommer ju VARIO med pengasäckarna!"
Wario-Ware-Man:"Wow, rena guldgruvan liksom! Detta verkar gå mycket bättre än vad vi från början hade
trott... Men tjena, Fegisen verkar vara tillbaks igen. Har du fått upp dörren nu?"
Fegisen:"Jepp. Hade lite strul i början med att komma ihåg koden till dörrlåset, men jag kom på det till slut."
VARIO:"Som tack för din vänlighet låter vi dig få ha en av pengasäckarna."
Fegisen:"Vad.. menar ni det??"
Wario-Ware-Man:"Just det. Som en liten hejdå-present kan man säga. Och förresten så tror vi att du
behöver ta det lite ledigt ett tag!"
Fegisen:"Wow. Tack så mycket. Vet inte vad jag ska göra med dem än, men.. äh, jag tror jag tar det ledigt
i några veckor eller nåt."
Warrio:"Mycket klokt val Fegisen."
Wario-Ware-Man:"Nåja, nu pyser vi iväg. Ha det så bra."
Fegisen:"Ha det så bra ni också!"
... Warrio:"Hm. Väldigt vänlig typ det där alltså! Inte så illa faktiskt."
Wario-Ware-Man:"Och inte nog med det. Vi har återigen lyckats få med lite kosingar. Vi kommer gå hem
rika! Det kan du vara så säker på Wario."
Ok, det verkar som att vesslevakten inte hade något emot att Wariobröderna tömde museumet på lite cash,
och även hjälpte de litegrann. Dessutom gav de honom en stor pengasäck som tack för hans gästvänlighet, och
med de pengarna kan han nu äntligen ta det ledigt från sitt trista jobb ett väldigt bra tag. Om vi tar och
går vidare till Wario och Cannoli, så verkar det som att de har tagit sig ifrån den stillastående båten nu, och
är på väg mot hamn i en liten gummiflotte. Wario sitter på gummiflotten och har det gott medans Cannoli får
vara motor där bak och paddla med fötterna:
Cannoli:"*Grr. Mummel, grummel!* Pust, phew! Det här ska du faan få sota för ditt jädra lata fetto!!"
Wario:"Ha, pytt! Du gick ju med på att göra "Längsta Pinnen" som jag föreslog, och det blev jag som vann, så
det så. Förresten kan du snart pusta ut, för vi är strax framme vid hamn.. Hoppas jag hittar mina schimpanser
igen nu bara."
Cannoli:"En liten fråga bara.. om det nu inte är du som snott min trollstav, vart kan den då ha tagit vägen?"
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Wario:"Ingen aning jag heller sörru. Det e faktiskt det vi får ta reda på.. förr eller senare, det vill säga..
Jag däremot undrar vart mina schimpanser tagit vägen.. när jag väl hittar dom igen, ska jag bannemig se
till att de inte kan komma nånstans hädanefter.. på något jädra sätt... Ulp.. o fan, tror jag börjar bli sjösjuk! Måste spy."
Cannoli:"Men vad.. du tänker väl inte spy på MIG va!?"
Wario:"Jo. Precis vad jag hade tänkt göra."
... *BLAAARRF!!*
Senare efter att de kommit i hamn:
Cannoli:"Yuck!! Du är äcklig när du spyr sådär på mig!"
Wario:"Sorry."
Cannoli:"Åh, detta kommer ta timmar att få bort. Tack så mycket fetto.."
Wario:"You're welcome.. by the way, ska vi gå och ta en titt borta på museét? De har kanske en dusch där
borta som du kan få låna, hö hö..."
Cannoli:"Haa-ha, visst.. bara om det är nåt bra."
Wario & Cannoli går bort mot museumet för att titta på lite saker och ting.Wariobröderna däremot har
vandrat vidare bort mot de iskalla bergsklipporna, Sneezemore Caves, och redan där har de lagt beslag på
en mängd skattkistor och pengar. Men samtidigt stöter de på en bandit någonstans inne i grottorna, men inte
vilken bandit some helst, det är en typ som har en väldigt frän bil, och dessutom är president över sitt
företag, Sigil Securities:
Warrio:"Jaha, vem är du? Och vad gör DU här nere alldeles ensam?"
Carpaccio:"Amen titta vad Trästockarna släpat in hit. Hade aldrig förväntat mig sällskap så här dags! Så, vem
av er är Cannoli?"
Warrio:"Jag, Cannoli? Vem fan är Cannoli??"
VARIO:"Menar du Silver Zephyr eller? Nä, vi är Wariobröderna, och ingen annan."
Carpaccio:"Jaså? Är det det ni heter alltså? Jag trodde att nåt.. proffs hade förföljt mig liksom.."
Wario-Ware-Man:"Låt mig sköta snacket bröder... Öhm.. Vi har nog glömt presentera oss en smula.. Jag,
är Wario-Ware-Man. Han där med tebruna overaller och keps är Warrio, och den där med vit keps och svarta
byxor är VARIO. Hoppas du inte har det tråkigt här nere bara."
Carpaccio:"Äh, ingen fara. Jag har TV."
Warrio:"Jaha, och hur fasen kan du ha en TV här nere nu när det inte finns några eluttag??"
Carpaccio:"Ähum.. jag har faktiskt trådlös TV."
VARIO:"Hur tusan kan det vara möjligt? Det enda jag vet som finns är kabel-TV!"
Wario-Ware-Man:"Suck.. och det är du tvungen att upp precis HÄR, eller?"
VARIO:"Jamen, människor borde faktiskt ha lärt sig nu att det numera finns kabel-TV. Andra nya modernare
sorter får bara inte finnas alltså!"
Wario-Ware-Man:"Ähum. Det är faktiskt DU som borde ha lärt dig att det numera finns trådlösa TVapparater. Även om de möjligtvis inte ännu finns i läsarnas verkliga värld, så kanske det kommer förr eller
senare... by the way, vi har hört att du har ett av de 5 önksestensfragmenten..."
Carpaccio:"Ahem. TVÅ faktiskt!"
Warrio:"Jaha. Var är den andra då?"
Carpaccio:"På mitt laboratorium borta vid Sigil Securities."
Warrio:"Jaha? Varför då?"
Carpaccio:"För att... men vad.. Hördu, din jädra tjockis. Det där är MIN fåtölj!"
VARIO, sitter framför Carpaccio's TV:"Äh, skiter väl jag i. Förresten, väldigt stark saft du har här i flaskan."
Carpaccio:"Jaha, där rök mitt vin också.."
VARIO:"VIN??!! BLEECH!! Försöker du förgifta mig eller??!"
Carpaccio:"Ähum, det där var nämligen MITT vin du drack."
Wario-Ware-Man:"VARIO, nu får du ha latat färdigt. Jag tror inte Carpaccio vill att du sitter i hans fåtölj.
Dessutom måste vi vidare, för jag har en känsla av att Silver Zephyr är oss i hälarna."
VARIO:"Ok grabbar, jag kommer..."
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Samtidigt någon annanstans ser vi Wario och Cannoli inne på museét. Cannoli försöker hitta en dusch för att
tvätta av sig Wario's gegga medans Wario går omkring och kikar:
Wario:"GÄÄSP. Vilka intressanta saker det finns här... jaha, en bild på världens största kackerlacka har vi
här... Meeh, den skulle jag dänga ihjäl hur lätt som helst... ser lite ut som Joey från Oggy & Kackerlackerna
tycker jag... "Duschhall, damer"? Vad fan är det för idiot som anlagt en sådan konsthall här?? Äh, går väl in
och kikar då."
Inne i "Duschhall, damer":
Wario:"Men hallå, jag ser inga tavler här. Vad är detta för bluff?!.. Vänta nu, här har vi något!.. hm.. ser
intressant ut... undrar vad för färg de använt på denna konsttavla. Det ser lite FÖR levande ut... Men.. Nä
VÄNTA nu, detta är ju..."
Applelin:"AIIIIE!! En pervert i våran dusch!"
Wario:"Ja, än sen.. jag trodde detta var en konsthall, men jag tror jag borde fundera på att gå ut igen.."
Tailyna, precis bredvid Applelin's dusch:"Vad är det om Applelin? .. men hallå, det är ju Wario!"
Wario:"Ja, det är jag. Jag trodde detta var en konsthall, så jag gick in hit och kikade. Men jag har nog kommit fel, så..."
Tailyna:"Äh, oroa dig inte. Det är många som råkat ut för det.. Varför inte ta och stanna med oss tjejer här
en stund förresten, så får du säkert annat att tänka på."
Wario:"Åh nä, åh nä! Jag måste gå.."
Tailyna, tar tag i Wario's arm:"Äsch, slappna av lite. Ingen av oss kommer göra dig nåt illa."
Applelin:"Hmpf. Jag däremot skulle göra det om jag var du.."
Tailyna:"Du Applelin. Det ligger i mig ända sedan efter mina tonår att inte vara alltför blyg att visa upp sin
kvinnokropp inför andra, och det kan du inte ändra på, så det så."
Wario:"Gulp.. detta är mycket pinsammare än jag kunnat föreställa mig.. nånting jag inte förväntat mig skulle
hända... hoppas Cannoli blir klar snart, för jag har en känsla av att jag nu är i trubbel.."
Borta vid Duschhallen för herrar, vid huvudentren´:
Cannoli:"Nä vet du vad, det här var en av de sämsta duscharna jag någonsin sett. Äckligt, snorigt, och skitigt
överallt. Dessutom fungerar inte nån av duschslangarna överhuvudtaget... Hrrmf, jag tar och går ut härifrån!"
Cannoli går ut ur herrduschen, fortfarande helt oren, och bestämmer sig för att tvätta av sig inne på en
toalett. Han försöker få vatten ur kranen, men inget kommer. Sen provar han att spola i toaletten, och helt
plötsligt börjar toaletten flyga upp och fastna i taket, och ut kommer en vattenstråle, fast det e inte så
värst rent det heller, eftersom det är toalettvatten, så Cannoli försöker desperat att ta sig ut, men dörren
har fastnat, och Cannoli håller nästan på att drunkna inne på dass. Under tiden går vi över till Wario, som av
misstag hamnat inne i tjejernas dusch. Applelin surar för att Tailyna inte smackade till Wario i kinden, medans
Tailyna roar sig med Wario, och han har redan börjat lugna ner sig lite, men är fortfarande lite osäker på
den situation han nu är i:
Tailyna:"Så, Wario, hur känns det att vara inne hos oss tjejer? Tre tjejer och en kille, inte illa va? jag antar
att du känner dig lite generad nu, men ta det lugnt, så länge jag är här kommer inget ont att hända."
Wario:"Tja.. Det är just det jag oroar mig för.. men.. är du säker på att det är okej att ha mig här inne?
Jag menar, jag är ju kille, och.."
Tailyna:"Äh, för mig är det okej. Jag är liksom van vid detta. Att det kommer in en herre i tjejernas dusch
är inget att direkt bli hysterisk över."
Wario:"Tja.. då undrar jag isåfall.. vad din morsa skulle säga om det här.."
Applelin:"Men Tailyna, kan du åtminstone inte slå till den där tjockisen.. jag menar, hallå. naken, nyduschad
kvinna HÄR!!"
Wario:"Amen klä på dig och gå ut härifrån då om du känner dig skrajsen för att jag är här. Jag verkar ändå
inte komma härifrån på en ganska bra stund."
Applelin:"Du, jag är faktiskt blöt om kroppen, och om du inte går ut härifrån nu så.."
Wario:"Så vadå?"
Applelin:"Då... Annars kommer jag få vansinnesutbrott!!"
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Tailyna:"Lägg av nu Applelin. Så farligt är det väl inte?? Huh, min mobil ringer.. Var nånstans i håret kan jag
ha lagt den?.."
Wario:"Jaha. Varför har du din mobiltelefon i håret för?"
Applelin:"För att hon tycker det är mer praktiskt att ha den där, så vad?"
Tailyna:"Och förresten är den vattentät, så den kan aldrig bli blöt."
Wario:"Hua vad teknologin avancerar numera.."
Tailyna:"Ja hallå, Tailyna i luren. Jaså mor, är det du. Nädå, jag har det bra. Har precis varit hos tjejerna
& duschat. Om jag har en kille inne i duschen? Ja, varför undrar du? .. Jaså, du tycker han luktar för mycket vitlök..."
Wario:"Det är för att det råkar nämligen vara min favorit."
Tailyna:"Hallå, han kanske inte äter något annat!.. alright, sorry mor. Men tyvärr är jag vuxen nu, så det är
jag som bestämmer över mitt eget liv hädanefter.. ok, du vet det redan... Ok, var det något annat du ville?
Ok, jag ska meddela Applelin om det. Nåja, ha det så bra mamma. Kom ihåg att jag är den dotter jag alltid
varit. Mm. Hejdå!"
Wario:"Var det din morsa eller?"
Tailyna:"Jepp. Hon undrade bara hur jag hade det. Förresten så var det något viktigt också som hon ville jag
skulle berätta för Applelin!"
Applelin:"Vadå?"
Tailyna:"Att en korp har norpat din korg med äpplen hemma. Hon sa att han skulle lämna tillbaka den när han
var klar."
Applelin:"Va?!! Vad ska han använda mina äpplen till!"
Tailyna:"Ööm... jag tror, enligt min mor, att han tänker köra en lottävling med sina kompisar. Vi får se om
nån av de vinner sen när det visas på TV."
Applelin:"Mi... mina underbara äpplen.. som jag i flera år plockat.. far helt plötsligt åt helsike åt ett gäng korpar?!?"
Tailyna:"Men lugna dig nu. Du använder väl inte dina äpplen till något speciellt ändå, eller hur?"
Applelin:"Tja.. jag använder dem till att göra efterrätter med, så jag använder de till åtminstone något!"
Tailyna:"Ja ja. Vi får hoppas att korparna inte har sönder dem bara. Även om de inte menar att förstöra dem, så
kan det tyvärr bli så iallafall... på grund av deras vassa näbbar, och att vissa av de är så oerhört klantiga av sig."
Wario:"Men, om vi nu går över till mig!.. Skulle inte du ta och klä på dig och gå ut, eller har du ändrat dig?"
Applelin:"Ja, det har jag. Tailyna verkar ha rätt i det hon säger. Det är fånigt att lipa bara över att en man
kommit in i tjejduschen. Dessutom verkar du inte alls vara intresserad av våran nakenhet överhuvudtaget."
Wario:"Mja.. litegrann fortfarande, men jag har mognat med tiden, så den känslan är inte lika stark nu kan
man säga. Ni ska nog se Fegisen en vacker dag, han blir livrädd så fort han konfronteras av en tjej, hehe.."
Hijaky:"Ja.. den stackarn. Han har nog det inte lätt."
Wario:"Dessutom har han ju vart i armén också, så det kan nog vart så att han konfronterades av en kvinnlig
sergeant. Ingen trevlig sådan, hon var verkligen benhård, och allt hon sa och gjorde mot honom tog han som
förnedring och kritik, och hans personliga utstrålning söndrades allt mer och mer.. tills han bestämde sig för
att rymma ifrån armén, ut i det fria. Någon dag senare hittade Dón Weaso Fegisen ute på ett havrefält, och
tog honom till Feral Reserve Bank, där han senare anställdes som vakt. Först tyckte han det var toppen, men
sen efter ett tag tyckte han det var tråkigt, för det hände inte så mycket. Men så en dag kom ett par in,
Conker och Berri, och började skjuta på vakterna åt alla möjliga håll och kanter, och resten tar jag nog inte
upp här, för det skulle bara slösa tid.. men iallafall, nu jobbar han som vakt på ett museum.."
Hijaky:"... Jag, vet inte riktigt vad jag ska... säga.. HUR vet du det där?"
Wario:"Öm.. Wariobröderna har berättat det för mig. Önskar jag kunde berätta mer, men de hade brådis
och skulle sticka iväg och spela minigolf, så jag fick inget mer höra."
Tailyna:"Hm.. kan knappt vänta på att få höra mer om det!"
Applelin:"Men, iallafall så har den där Fegisen det oerhört tungt. Jag menar, att vara borta på armén sådär
och bara råka ut för allt det där kan väl inte ha vart bra för han?"
Wario:"Nä. Precis."
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Samtidigt, borta hos Cannoli ser vi att toaletten har exploderat av den väldiga mängd toavatten, och Cannoli
her nu fått sig en dusch. Med en glad min...eller rättare sagt SUR min går han och försöker leta reda på
Wario, eftersom han inte synts till på en rätt lång stund nu:
Cannoli:"Åh, toppen. När man snällt ber om bara lite vatten så kommer det helt plötsligt en jävla stråle upp
ur toaletten och dränker en... Nåja, det fick åtminstone bort den där geggan. Nu måste jag leta upp Wario,
för han verkar inte kommit tillbaka från sin runda!"
Cannoli går och letar efter honom i över en halvtimme, men ändå syns han inte till nånstans. Vid ett tillfälle
får han för sig att gå in hos den store Sphinx, men avstår, eftersom Wario inte är med, och går bort till
entrén igen och väntar:
Cannoli:"Nä vet du, detta är meningslöst.. vart kan det där fettot tagit vägen?? Har letat i varenda hörn och
hall, men ändå hittar jag honom inte... äh, börjar bli lite hungrig förresten. Vart kan de ha en kiosk här
någonstans?... ah, där borta."
Cannoli börjar bli hungrig, och bestämmer sig för att gå bort till en kiosk och köpa lite fika. Samtidigt, inne
i tjejduschen så verkar tjejerna duschat klart nu, och klär på sig och går ut. Wario följer med de, för han vet
inte vart han ska ta vägen, eftersom det inte finns kartor på väggarna, så tjejerna får bli hans vägvisare
kan man säga, höhö..:
Tailyna:"Så, det kändes väl inte så farligt att vara inne i tjejerna's dusch, eller hur?"
Wario:"Tjaae.. bra att jag kunde göra er lite sällskap.. även om det kändes lite pinsamt i början."
Applelin:"Hoppas bara mina äpplen är hela sen när vi kommer hem igen.."
Hijaky:"Det lovar jag dig att de kommer vara Applelin. Oroa dig inte över det nu."
Tailyna:"Vart är det du ska förresten?"
Wario:"Ööm.. bort mot entrén, för jag lämnade en nära "vän" till mig där, Cannoli, eftersom jag bad honom gå
och duscha, för han luktade pyton."
Hijaky:"Vi hade tänkt gå dit också, för vi ska nämligen ut."
Wario:"Hade jag också tänkt göra, men först måste jag utföra ett litet ärende här med Cannoli!.. Säg mig,
hur kommer det sig att duschhallerna för herr & dam är separerade ifrån varandra? Har byggnadsarbetarna
glömt hur ritningen såg ut eller?"
Tailyna:"Mja, enligt den där Fegisen så verkar det bara blivit så som det blev!... hm.. undrar om jag någon
gång kan få följa med dig. Vi kommer nog ha mycket gemensamt ihop.."
Wario:"... Ööh, jag får nog fundera på den saken först."
Någon minut senare hos Cannoli, borta vid entrén:
Cannoli:"*Crunch, crunch!* .. meeh, inte världens bästa käk, men det går iallafall ner."
Wario:"Ämen tjenaré Cannoli, där har vi dig ju. Och nyduschad dessutom!... Men stinker väldigt mycket avlopp,
höhö."
Cannoli:"Jaså, är han tillbaka nu?.. var har du varit?! jag har letat efter dig i över en timme nu, och vilka är
de där tjejerna?"
Wario:"Tja.. lång historia liksom. Men, varför stinker du toalett?"
Cannoli:"Herrduschen fungerade inte, så jag fick gå in på toaletten och tvätta av mig, och detta var vad som
hände mig.."
Wario:"Jaså, till och med toaletterna tycker inte om dig numera!"
Cannoli:"Ha ha, jättekul..."
Wario:"Sniff sniff... säg mig, är det där en pizza du håller i?"
Cannoli:"Ja, men den är inte till dig, utan till mig. Förresten kan du ta den, för jag tycker inte den smakar så
värst gott."
Wario:"O, man tackar!"
Tailyna, hänger lite vid Wario's axel:"Ha-cha på dig min lilla machó-kille. Vi kommer snart att mötas igen. Du
kommer alltid vara en del av mitt hjärta. Bye-bye."
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Efter att tjejerna gått ut råder det en kvarts tystnad inom Wario & Cannoli... mestadels Wario, eftersom
han just var på väg att äta upp pizzan han fick av Cannoli innan han fick höra det där. Sen efter den kvarten
passerat har tillvaron blivit som vanligt igen. Cannoli sitter och väntar på att Wario ska bli klar medans Wario
käkar på samtidigt som han försöker glömma det han hört:
Wario:"*Crunch crunch!*... BUUURRrp!! ... Nä fy, nu är jag mätt alltså."
Cannoli:"Och det enda du lämnat kvar förstås är själva kanten på pizzan.."
Wario:"Oh fan, inte visste jag att den skulle komma!"
Cannoli:"Ja, inte ens jag visste att du hade flickvän."
Wario:"Shaddup, jag pratade faktiskt om rapen jag nyss la, inte om något annat!"
Cannoli:"Suck. Dig går det ju inte ens att snacka med ibland alltså.."
Wario:"Och bara så du vet, så har jag ingen flickvän, och det där som Tailyna sa kommer aldrig hända!"
Cannoli:"Amen du hörde väl det själv eller, att du och den där Tailyna "snart kommer mötas igen", så försök
inte bete dig som om du aldrig hört det."
Wario:"Du, isåfall måste du ha hört fel... by the way, ska vi inte ta och gå nu? Vi måste ju leta upp mina
schimpanser... och din trollstav, jaja, jag har inte glömt bort. Lyft på din feta röv någon gång så att vi kan
komma härifrån. Men först måste vi utföra ett litet ärende..."
Cannoli:"Jaså. Vilket ärende då?"
Wario:"Gå och fråga den store Sphinx förstås. Han kanske vet vart din trollstav farit iväg någonstans. Kom
nu latmask, ingen tid att slösa på att sitta inne i ett museum och dega inte!"
Cannoli:"Jag som ville ta mig en liten tupplur först.."
Wario:"Ånä, den gubben går inte. Följ mig, och sacka inte efter!"
Cannoli:"Varför frågade jag ens? den där Sphinx vet väl inte ens vart min Goodstyle tagit vägen heller..."
Wario och Cannoli går bort till den store Sphinx för att få reda på vart Cannoli's trollspö tagit vägen... och
Wario's schimpanser förstås är vad oroar Wario mest. Väl inne i Sphinxen's rum ser de honom, sovandes på sin tron:
Cannoli:"Är du verkligen säker på att det är Sphinxen vi kommit till nu?"
Wario:"Ha, skämtar du? Du ser väl att han ligger på sin tron, helt däckad. Undrar om man kan väcka honom
på något sätt.."
Cannoli:"Jaha, och hur har du tänkt DET ska gå till då? Genom att gapa på honom??"
Wario:"Näpp. Något ÄNNU värre!... Hnnn! .. HNNNN!!"
Cannoli:"Va, du ska väl inte fisa honom i ansiktet?!"
Wario:"Jo. Hade jag tänkt göra... Ah, nu så!.."
... *BRRÖÖÖÖÖÖÖLL!!!!*
Cannoli:"*Host, phew!!* .. ibland är du bara för VIDRIG!"
Wario:"Wahoo, vilken rökare!"
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Sphinx:"Zzz... hunh?... host, phö!! Vad i hela är det som stinker så äckligt!?"
Wario:"Ämen tjena, har den store Sphinx vaknat nu!"
Sphinx:"Jaså, var det du som la den där jättebraxen?!! Vad vill ni mig nu då? Ser ni inte att jag nyss somnat
eller?? förresten är det inte läge att snacka med turister så här dags. Kan vi inte ta detta imorgon?"
Wario:"Du, innan vi låter dig få sova så måste vi få svar på några frågor. Och inga löjliga gåtor nu tack, bara
ge oss raka svar."
Sphinx:"Mja. Jag är lite för trött för att framföra en massa gåter, så... vad vill ni veta?"
Wario:"Ok, först av allt; har du sett mina schimpanser någonstans här i närheten? och det andra; vet du om
vart Cannoli's trollspö tagit vägen?"
Sphinx:"Hm... det första kan jag tyvärr inte ge svar på, men det andra kanske jag vet... jo, jag har sett
den. Tre feta typer var här före er och frågade om någon slags "önskesten", och jag svarade de att den
säkert var nere borta vid pyramiden någonstans. Och den ena av de bar på en trollstav, som jag antar tillhör er..."
Wario:"Öm.. Cannoli, för att vara mer exakt."
Sphinx:"Jaså? Ok... Var det något mer eller?"
Wario:"Så.. du har alltså inte sett mina schimpanser någonstans??"
Sphinx:"Nej."
Wario:"Vart sjuttsingen kan de då ha fjärtat iväg nånstans då?"
Cannoli:"Du, det vet inte ens en Dumb-Crow faktiskt, punkt slut."
Wario:"Nåja. Nu ska vi inte störa dig mer. Då vet vi vart trollspöt tagit vägen Cannoli. Kom nu, dags att
spåra upp de där tre tjockisarna och ta tillbaks ditt trollspö en gång för alla."
Cannoli:"Ok Wario, jag är på väg!"
Så, det verkar som att ett gäng fatsos har snott Cannoli's trollstav, men Wario's schimpanser fick de aldrig
reda på vart de skuttat iväg. Kan de ta tillbaka Cannoli's stav, samt Wario's schimpanser med röda Nintendokepsar? Kapitel 3 kommer snart att avslöja det för er läsare...
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--Chapter 3-Japp. Det sista kapitlet för denna ovanligt långa episod har kommit, och ska förpesta eran dag i all världens
ända. Som ni minns så har Wario och Cannoli äntligen tagit reda på vart trollspöt tagit vägen, och stormar nu
iväg mot pyramiden, via en liten genväg för att undvika de ishala grottorna Sneezemore Caves. Om vi går
vidare till Wariobröderna, så har de kommit till en plats... fullt av ruiner, i en djungel, nämligen Ancient
Waterworks. Platsen verkar ha blivit mera övergivet sen den gången då Wario kom dit. Tjockisarna bestämmer
sig för att ta det lite lugnt här innan de sätter fart, eftersom "Silver Zephyr"(Cannoli, dumhuvud.) verkar
segat efter lite, och går omkring och kikar... och tar kort förstås, som minne till deras fotoalbum hemma:
Wario-Ware-Man:"OOah.. känn på den friska luften bröder... men sketvarmt och fuktigt som faan. Har ni
hittat något ni vill ta kort på eller?"
VARIO:"Mjaa.. inte än. Jag håller just på att försöka ta kort på en liten kackerlacka, som av nån anledning
bara flyttar sig hela tiden så bilden blir suddig!"
Wario-Ware-Man:"Jaha. Och vad fokuserar Warrio på då?"
VARIO:"På viltsvin..."
Wario-Ware-Man:"Viltsvin sa du... Aj fan, inte viltsvinsträstockarna va?!! De är väldigt ilskna så här års! Du
måste haffa tillbaka honom medelsbums!!"
VARIO:"Äh, VAD skulle kunna hända?"
Wario-Ware-Man:"Jo..."
...*OOink!!!* *Yaaarrrgh!!!*
Wario-Ware-Man:"... Hm, lät lite som Warrio! Nu har han säkert fått storstryk av de där trästockarna.
Kom VARIO, vi måste skynda oss bort!"
VARIO:"Och vad har hänt honom egentligen va?"
Någon minut senare borta vid viltsvinsträstockarna, där de nu springer iväg bort:
Wario-Ware-Man:"!!... Ajaj, vad var det jag sa."
VARIO:"Snacka om att han fått storstryk!"
Warrio, helt söndersliten:"Yeow! Det där ska ni bannemig få för era viltsvinsjävlar!!"
Wario-Ware-Man:"Och kameran sitter mitt i näsan på honom! Warrio, kom nu med oss. De där är inga att
bry sig om."
Warrio:"Mm.. ni har nog rätt. Jag ska aldrig mer ta kort på såna där varelser. De spöar bara skiten ur en ändå!"
VARIO:"Å andra sidan, lyckades du ta några kort på dem?"
Warrio:"Mjaa... inte direkt till mina förväntningar, men.."
Wario-Ware-Man:"Ro hit kameran! ... höh? vafan... HA, på ett av korten i kamerarullen här ser man att du
försökt ta kort på en av de! WAA-HA-HA-HA!!! Det ser ju inte klokt ut!"
Warrio:"Ja, men tyvärr gick det åt fanders, som ni ser på nästa bild, och alla andra bilder, där de hade
snott min kamera och tagit kort på mig medans jag blev sönderbultad av de!"
VARIO:"Och på en annan ser man att en av de står och retar dig!"
Warrio:"Bah, tyckte inte jag var roligt.."
VARIO:"Och på den sista har du tydligen använts som ett bord för deras... konstiga kortspel."
Wario-Ware-Man:"Phew.. jag trodde det skulle komma mycket sjukare saker än så.. Men, jag antar att du
inte vill spara dessa kort nu efter det som hänt, eller?"
Warrio:"Nej. Jag slänger de. Hädanefter från och med nu ska jag bara fokusera på kackerlackor!"
VARIO:"Ja. Gör du det. Mindre ansträngande liksom!"
Warrio:"Men tjena, här har vi en liten kackerlacka... Vad.. Yaaaarrrgh!!!!"
VARIO:"Pha, vad fanken skulle en pytteliten kackerlacka göra honom egentligen..."
15 sekunder senare:
Wario-Ware-Man:"Jaha, till och med kackerlackerna nobbar Warrio och hans kamera.."
Warrio, helt sönderslagen:"Nä, nu har jag bannemig fått nog. Jag ska fan låta bli att ta kort på nånting
överhuvudtaget, man får ju ändå bara stryk!"
VARIO:"Hm.. jag börjar också tröttna på att ta kort nu."
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Wario-Ware-Man:"Ok. Ska vi sätta oss ner en stund igen och bara ta det lugnt eller?"
Warrio:"Mm.. bra idé."
Jahapp. Verkar som att de inga kort fick ta, och sätter sig ner en stund igen. Samtidigt ser vi Wario, som
nu är inne i pyramiden. Cannoli däremot vågar inte hoppa nerför hålet ovanpå pyramiden, så han är nu lite på
efterkälken. Inne i pyramiden går Wario runt, tills han kommer till ett ställe han väl känner igen:
Wario:"Vad e detta för ställe? Och vad gör det där fejset uppe på väggen?... Ah, nu känner jag igen mig."
*Jaha, och vad gör du här!*
Wario:"... Va? VEM sa det?"
Fejset uppe på väggen:"Jag, dörrvakten förstås. Du har väl inte fått tillstånd att gå in till den allsmäktige Pharao eller?"
Wario:"Öm... nä, har jag väl kanske inte... Men du kan väl släppa in mig iallafall?"
Dörrvakten:"Nej, det tillåter jag inte!"
Wario:"Ähum, du ser.. Jag är på ett uppdrag med min kompanjon, Cannoli... som skulle ha kommit nu, men
han verkar lite försenad."
Dörrvakten:"Du, vad du än påstår så kommer du inte... Döööh.."
Wario:"... "Dööh"? Ähum, ursäkta, men... varför lät du som en Wood-Stock??"
Dörrvakten:"... Dööh.. skit också, jag är avslöjad!"
Dörrvakten börjar stänga sina ögon, och går aldrig längre att få ett ord ur. Ut ur fejset kommer det en liten
trästock med en pyramidhatt på huvudet. Hm... verkar som att den där dörrvakten var en bluff redan från början, hehe.:
Wario:"En... en liten, jädra trästock??... vad fan ska detta föreställa egentligen, någon slags sitcom eller?"
Wood-Stock:"Dööh.. jag vet faktiskt inte vad fan du pratar om."
Wario:"Så... är det där fejset bara en bluff eller?"
Wood-Stock:"Precis. Jag blev beordrad av den mäktige Pharao till att ta rollen som dörrvakt. I flera år har
jag servat min roll som det där stora fejset, hållit utkik efter inkräktare... och förstås turister."
Wario:"Så trevligt då... men, har du det inte tråkigt med ditt jobb eller?"
Wood-Stock:"Det kan du räkna med tjockis. Jag börjar bli trött på det hela, dessutom funderar jag på att
säga upp mitt jobb."
Wario:"Tja. Innan du slutar, kan du öppna dörren så jag kan komma in eller?"
Wood-Stock:"Dööh... tyvärr, nej. Den har fastnat efter då jag släppte in de där tre tjockisarna före dig."
Wario:"Ah, typiskt. Ok, då får jag väl hitta en annan väg då!... Förresten, vet du vart det finns en toalett?
Jag måste gå och pinka."
Wood-Stock:"Alldeles precis framför dig, där det sitter ett dörrhandtag."
Wario:"Med en skylt på den som säger "WC Dass" förstås. Alright, tack så mycket."
Wood-Stock:"Döööh.. inga problem tjockis."
Efter att ha konfronterats av ett stort fejs, som egentligen visade sig vara en trästock med pyramidhatt,
går Wario in på toaletten för att pinka lite innan han fortsätter. Samtidigt ser vi Cannoli, som äntligen
bestämt sig för att hoppa ner i hålet, och är nu inne i pyramiden och försöker hinna ikapp Wario. Tillbaka till
Wario så är han fortfarande på dass, men har just pinkat klart, drar upp byxorna, och spolar toaletten.
Innan han går ut bestämmer han sig för att kika omkring lite, och upptäcker en liten lös tegelsten på väggen.
Wario drämmer bort den med sprängmedel, och får syn på en hemlig gång, som hållts ifrån turister i åratal.
Vad kan det finnas därinne? Vart kommer det leda Wario någonstans? Det får vi se senare, men nu går vi
vidare till Warobröderna igen, och nu håller de på med minigolf mitt i djungeln, nämligen Warrio och VARIO.
Warrio håller på och missar vartenda hål medans VARIO konstant får perfekta slag:
VARIO:"Tjohoo! Där gjorde jag ytterligare ett hål!"
Warrio:"Men VARIO, nu har du härjat nästan vartenda hål. Varför vinner aldrig jag någon gång?!?"
VARIO:"Öm... har ingen aning varför det händer mig, det bara sker liksom."
Wario-Ware-Man:"Jaha, vinner någon av er eller."
Warrio:"VARIO har slagit etta på nästan alla hål, men aldrig får jag ner min boll."
Wario-Ware-Man:"Jaså? Och hur kommer det sig?"
VARIO:"Som jag sa till Warrio om så har jag ingen aning om hur."
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Wario-Ware-Man:"Kan du göra ett slag VARIO så får vi se om det där nu bara inte är fusk."
VARIO:"Ok."
VARIO slår till bollen med golfklubban, och Wariobröderna håller ögonen på bollen som rullar. Egentligen är
banan som VARIO nyss spelat på en oerhört svår en, men golfbollen rullar på glatt uppför alla upp och nerförsbackar, hål och hinder tills den går ner i hålet på golfbanans slut. Wario-Ware-Man tappar hakan och vet inte
riktigt vad han ska tro om det där, höhö:
Wario-Ware-Man:"OK, nu när jag själv sett det där så verkar det som att VARIO's golfboll går i en
bestämd riktning så fort han slår iväg den, och samma med Warrio's boll, fast tvärtom.. pågår det någon
slags mystisk kraft här omkring eller??"
Warrio:"Öm.. Ursäkta mig, men.. vad menar du med det där?"
VARIO:"Han menar att det är någon, eller något som styr våra golfbollar. Vad eller vem det är kan ingen av
oss här se... på något konstigt vänster."
Warrio:"Säg nu inte att det bara är Wario som lurar oss igen.."
Wario-Ware-Man:"Äsch, vad sjuttsingen skulle han göra här va? Wario ligger hemma i soffan och trynar, och
tittar på TV... som han annars alltid brukar göra varenda dag."
Uppe i ett träd bakom Wariobröderna ser vi ett par Dumb-Crow's med spelkontroller, som spelar "Minigolf 2"
på deras stora, nya plattskärms... öm, jag menar.. på deras lilla, nya, helfungerande tjockteve, och har skoj
hela dan... Jaha, nu vet vi vart dom "mystiska krafterna" kom ifrån, från två stycken Dumb-Crow's som sitter
uppe i ett träd och spelar TV-spel. Av någon outgrundlig orsak så påverkar deras spel Wariobrödernas minigolfsturné, vilket resulterar i att VARIO får ett slag på alla hål, medans Warrio's boll flyger åt alla möjliga håll
och kanter. Borta vid någon ruinvägg ser vi att Wario kommit ut ur den hemliga gången(som ingen numera vet
om att den funnits), med massor av pengasäckar och skattkistor. Wario knör ner alla pengar i fickerna, och
ALLTING får självklart plats i dem, eftersom Wario's fickor är bottenlösa... och hur det kan komma sig vet
tyvärr inte jag heller. Men iallafall, så har Wario nu, utan Cannoli, kommit till en numera övergiven plats. Han
vandrar vidare, i jakten på sina älskade schimpanser, och Cannoli's trollstav. Men framför allt har han en enda
önskan, och det är att få komma hem och sätta sig i soffan och glo på TV, och få sin förmiddagstupplur
genomfört:
Wario:"Wow, snacka om äventyr alltså. Först kommer man in på en båt, sen paddlar man gummiflotte iväg mot
hamn, efter det går man och tittar på museum, sen är det raka vägen mot en pyramid, och helt plötsligt är
man ungefärligt lika rik som Joakim Von Anka! ... Börjar bli hungrig förresten.. vart finns det en grillkiosk
någonstans? ... Åh mumsimums, där har vi ju en, precis i närheten!"
Wario sticker iväg till grillkiosken och ska beställa något smaskigt... Några sekunder senare borta vid grillkiosken:
Wario:"Ok du store charkägare, ge mig en STOR Korv med Bröd, en påse med smördränkt vitlök, en MER med
smak av vitlöksklyftor, och så vitlökschips. Och FORT ska det gå! ... undrar om det finns nåt & läsa här. Det
lär ta tid, så man måste väl ha något och läsa så länge medans man väntar på käket.. få se vad dom har här
i tidningshyllan... nä, skräp. skräp... SKRÄP... Vafan, har dom BARA SKRÄP här eller?? ... AH, "TjockisNyheterna", nåt vettigt för en gångs skull!"
Några minuter senare:
Wario:"Amen tjena, här har vi ju beställningen. Tackar! Oboy oboy, nu ska det bli krubb i mängder!!"
*Chomp, Chomp, Chomp! Munch Munch! Tugga tugga! Crunch, crunch!*
*VVRROOOOOMM!!!*
Wario:"... ?? .. Haöh?! Vart FAN tog mitt käk vägen?!! Hade inte ens kommit halvvägs än! ... Hmm..."
*Tugga tugga! Slafsa slafsa!*
Wario:"Huh? Wario hör någon här som käkar.. Får gå och se efter."
Wario går iväg mot stället där tuggljudena kommer ifrån, och får se en icke så trevlig syn:
Wario:"Vafan, mina schimpanser?? ... AHA! Det är hit ni traskat iväg! Kom nu till pappa Wario.."
*Vrrooom!!*
Wario:"Men för helv.. SMIT INTE nu igen! Kom tillbaka era feglortar, och ge mig mitt käk!!"
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Ok, det verkar som att Wario nu fått återse sina kära små schimpanser igen, och jagar dem med lycka... med
en sketsur min förstås... Om vi går över till Wariobröderna igen, så har de det gott och lugnt. Helt omedvetna
om Wario's existens och närhet i TV-Showen:
VARIO:"Aah.. Bannemig skönt och ligga & lata sig, och inte göra ett skit alltså.."
Wario-Ware-Man:"Tja, till skillnad från Warrio där borta vid våran minigolfbana, som än försöker få ner sin
boll i hålet där..."
VARIO:"Vilket inte verkar gå så bra, hehe.."
Wario-Ware-Man:"Warrio!! Kan du ge upp det där någon gång och bara ta det lugnt en stund eller?"
Warrio:"Inte än Wario-Ware-Man! Måste få ner bollen först!! Om det nu så ska ta flera veckor!"
Wario-Ware-Man:"Du, du kommer inte få ner den där i hålet iallafall, hur mycket du än försöker!"
Warrio:"Grr... ok, jag erkänner mig som besegrad. Detta e inget roligt längre alltså.."
VARIO:"Nä, vad säger ni. Ska vi fortsätta eller?"
Wario-Ware-Man:"Bra idé VARIO. By the way, Silver Zephyr verkar ha hamnat på efterkälken. Har inte sett
honom dyka upp något mer på sistone!"
Warrio:"Tja.. han blev säkert trött på att jaga oss och hänger väl borta på någon krog nu kanske."
Wario-Ware-Man:"Mjaa.. troligtvis inte. Men vi får inte vara alltför slappa i våra ben. Han kan mycket väl hinna
ifatt oss förr eller senare.. Kom nu bröder, vi måste vidare. Vi får inte glömma bort önskestenen!"
VARIO:"Åh just det. Den där ja!"
Eko:*GRRR... NÄR jag väl får TAG på er små klena jävlar, så ska jag göra slarvsylta AV ER, och en hel del
annat obehagligt, och blablabla, blablabla, blabla!!!*
Wario-Ware-Man:"?? Lyssna grabbar! Är det Wario vi hör eller?"
Warrio:"Va? Vad tusan gör han HÄR??"
Wario-Ware-Man:"Tjaa.. än så länge syns han inte till nånstans här, så man blir ju lite tveksam... Herrevitlök, allt
detta djungeljud gör ju oss fankemig döva alltså!.. Äh, bara hallucinationer. Kom nu grabbar, dags att dra vidare."
Samtidigt, borta vid Wario, just en bit ifrån Wariobröderna:
Wario:"HA! Fick tag på den sista schimpansen. NU ska ni väl inte kunna smita va? ... Ah, äntligen.. Synd på
den goda maten.. jag tappade det så det föll ner i nån klippavsats.. Men. Vilka är det jag ser där? Är inte
det... Wariobröderna?? Vad gör DOM HÄR?? ... får dra till deras uppmärksamhet på nåt sätt.. HALLÅ.
Wariobröderna!"
Hos Wariobröderna:
*HALLÅ. Wariobröderna!*
Wario-Ware-Man:"Vad. Nu hör jag det där igen! Driver någon med oss här eller?"
*HALLÅÅ!!*
Wario-Ware-Man:"Kan inte ni hallucinationer bara ta och lämna oss tjockisar ifred eller!?? Ok bröder. Ingen
tid att ödsla. Nu skyndar vi oss ut härifrån!!"
Warrio & VARIO:"Ok, vi kommer!"
Hos Wario:
Wario:"Wariobröderna!! Fan också, de hörde mig inte! ... Ah.. ok, får nog ta och följa efter, annars lär jag
bli fast här i denna djungeln."
Wario springer efter Wariobröderna, men är inte särskilt snabb i bena, så han hamnar tyvärr lite efter.
Några minuter senare har han virrat bort sig totalt, och kommer ut på en gräsplätt. Helt ensam och övergiven,
Wario har ingen aning om vart Wariobröderna tagit vägen.. Uttorkad, sliten, och dåsig, så dröjer det inte länge
förrän han svimmar av, och ligger nu mitt på gräsplätten, helt däckad. Samtidigt hos Wariobröderna, så ser
allt ljust ut för åtminstone de. Efter att ha besegrat en knäpp, enorm blomma, så har de hittat ytterligare
ett fragment av "Önskestenen". Tyvärr så har texten på den bleknat med tiden, så det går inte att tyda.
Trots det fortsätter de färden, i jakt på de resterande önskestensfragmenten:
Wario-Ware-Man:"Väldigt knäpp blomma det där."
Warrio:"Ja. Såg inte värst vacker ut direkt."
VARIO:"Mm. Precis. Men huvudsaken är att vi nu bara har ett fåtal fragmentbitar att leta reda på!"
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Wario-Ware-Man:"Tja. Det är ju bra det, men... jag undrar fortfarande vartifrån det där ljudet kom nere vid ruinerna."
Warrio:"..."
VARIO:"Öm.. vad pratar du om?"
Wario-Ware-Man:"... öm.. inget speciellt... kom nu grabbar, vi måste vidare mot vulkanerna, annars lär våran
dag vara över när som helst!"
VARIO:"Alright!"
Bröderna beger sig vidare mot de glödheta vulkanerna, och hoppas på att få sin önskan efter all världens
rikedomar uppfylld när de väl sätter ihop önskestenen igen. Om vi går bort till pyramiden igen, så är Cannoli lite
förvirrad över vart Wario tagit vägen, och går nu runt och försöker hitta en väg ut. Efter ett tag kommer
han in på samma ställe som Wario nyss vart i:
Cannoli:"Jaha. Och vad gör jag nu då... Det ser ut att finnas någonting bakom denna dörr, men den går då
bannemig inte att dänga ihjäl!! ... Aha, jag frågar den där konstiga trästubben där... Hördu, din trästubbe!"
Wood-Stock:"Jaha. Vad vill DEN jäveln mig nu då.."
Cannoli:"Vet du hur man får upp den där dörren eller? Den verkar inte gå att öppna liksom..."
Wood-Stock:"Tja... som jag sa till det där fettot jag mötte förut; den har FASTNAT, och jag bryr mig inte
om att fixa det där nu. Dessutom har jag sagt upp mitt jobb."
Cannoli:"Sagt upp dig?? Så det är du som sköter den alltså?"
Wood-Stock:"Tja.. har jag väl... Det är jag som har varit det där fejset, och du skulle ha sett det där fettots
min när jag väl avslöjade min identitet. Han blev som förvånad, och frågade sen efter toaletten.."
Cannoli:"Fetto, fetto... hm... Menar du Wario eller?"
Wood-Stock:"Jaså var det så han hette alltså? Jadå, klart jag menar honom."
Cannoli:"Vet du vart han tagit vägen nånstans?"
Wood-Stock:"Tja... dööh... sist jag såg honom var när han skulle gå in på toaletten. Sen hörde jag något som
small, och när jag gick in för att skita, så var han inte där inne längre."
Cannoli:"Så han bara gav sig iväg utan mig?! Jahapp, då måste jag sätta fart nu alltså, annars blir jag kvar
här.. säg mig, vart finns det en toalett?"
Wood-Stock:"Borta vid dörren där som säger "WC Dass"."
Cannoli:"Ok. Tack så mycket."
Wood-Stock:"Dööh. Inga problem!"
Efter att ha stött på en trästock beger sig Cannoli in på toaletten för att göra... nummer 1 eller 2? ...
äh, fan heller, det ser vi ju då. Inte för att vi skulle visa sånt här på TV/Serietidning/Skript/Whatever, men
man kan väl få nämna det åtminstone eller? ... Nåja. Under tiden går vi tillbaka till Wario igen, och han verkar
fortfarande inte ha rest på sig än:
Wario:"ZZzz..."
Någon minut senare:
Wario:"... GÄÄÄÄSP!! Gött att få ta sig en liten tupplur... Vart fan e jag nånstans? Åh, just det ja, jag
däckade ju ner på gräsplätten här, och sen hörde jag bara en massa grus i mina öron... Undrar hur långt
Wariobröderna hunnit. Bäst att sätta fart, annars lär jag bli kvar här för all framtid..."
Med bestämda steg går Wario iväg. Oavsett vilken väg Wario än tar, hamnar han på samma ställe som han
däckade ner vid:
Wario:"Ok, vem fan är det som alltid ligger och solbadar här, men försvinner så fort jag kommer tillbaka hit
hela tiden??! ... Öhm, vänta nu. Är inte detta samma ställe som jag startade på eller?? Jo fanken, det är
det visst... AAARGH!! Jag kommer aldrig kunna ta mig härifrån! ... Undrar om jag har nån karta i fickan.."
En kvart senare:
Wario:"Näpp. Ingen karta whatsoever! Trodde aldrig jag skulle säga detta, men... jag e vilse, helt enkelt! ...
Hm.. jag tror jag ser något där borta. Får nog ta och gå bort dit, kanske är det någon som jag kan fråga."
Efter att ha gått runt i cirklar, kvadrater, och trianglar, så går Wario bort mot något som han såg(Jag VET
att ni läsare inte ser det. Stop complaining!)... för att fråga om vägen bort ifrån gräsplätten:
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Wario:"Öm... ursäkta mig, men.. vet du om... ?! Men, Tailyna?? Vad sjuttsingen gör du här? Skulle inte du
gå iväg med de andra tjejerna?!"
Tailyna:"Men Wario, vilket sammanträffande att möta dig här! Och var är din vän någonstans?"
Wario:"Naa... jag gick utan honom, för han tog för lång tid på sig nere vid pyramiden... Ops.. Eem.."
Tailyna:"Vadå?? ... ! .. åh, är det min bikini du reagerar på? Tja... jag ville ha det lite naket, så jag tog
av mig kläderna och satte på mig denna underbart sexiga bikini som jag köpte för någon månad sen. Tycker
du jag ser attraktiv ut i det här?"
Wario:"... Tja.. jag har inget ont & säga, men du passar oerhört bra i den alltså!"
Tailyna, närmar sig tätt mot Wario:"Tehe, visste du skulle gilla det. Jag tror vi båda skulle passar bra ihop.
Men, jag har inte vågat säga det här då vi var i duschen, så... um... Wario, jag är lite småkär i dig!"
Wario:"... Ok... Öh.. Tja... jag gillar dig också... Men, nu ska vi inte hålla på så här i evigheter... jag
tänkte ställa en liten fråga förut, och det var... kan man komma härifrån på något sätt eller? Du ser, jag
har gått vilse, och jag har tre stycken tjockisar att leta upp."
Tailyna:"Tja. Vart ska du någonstans."
Wario:"Bort mot de glödheta vulkanerna."
Tailyna:"Är du galen? Det är alldeles för kokvarmt där, du kommer att bli ihjälgrillad bara man sätter ner
foten där!! Följ mig, jag vet en bättre väg!"
Wario:"Ok.. tja. Man tackar ju aldrig nej till lite hjälp, så."
Tailyna:"Håll min hand, så vi inte tappar bort varandra."
Wario:"Ok. Nu ni Wariobröder ska vi bannemig hinna ifatt er!"
Efter att ha fått återse varandra igen, vandrar Wario och Tailyna bort i hopp om att hitta Wariobröderna.
Wario tänkte först bege sig bort mot Sweatmore Peaks, men ändrade sig med en gång på Tailynas varning.
Om vi går vidare bort till Wariobröderna, så har de nu, efter en massa elände, trotsat de glödheta vulkanerna,
roffat med sig en enorm summa skatter, och har precis kommit fram till Blowhole Castle, en slags herrgård
som delfinerna en gång levde i, men är numera utdött:
Wario-Ware-Man:"Wow. Snacka om stålar alltså!"
Warrio:"Vi kommer definitivt gå hem rika. Wario kommer nog att bli oerhört snopen när vi visar honom våran
förmögenhet sen när vi kommer hem."
VARIO:"Ööh... en liten fråga bara Wario-Ware-Man.."
Wario-Ware-Man:"Ja, vadå?"
VARIO:"Ööööhm... Jo, angående om det där du pratade om för nån timme sen eller nåt.."
Wario-Ware-Man:"Om det där vi hörde nere vid ruinerna, som vi nu troligen har glömt vad det var för nåt?"
VARIO:"Nej, om Carpaccio."
Wario-Ware-Man:"Jaså, HAN ja. Tja, han sägs vara en oerhört snobbig typ. Han säger sig själv ha en
superfräsig bil, och världens snyggaste frilla, och... nåt mer som jag sa, men tyvärr har glömt."
VARIO:"Ah, skit också."
Wario-Ware-Man:"Ja ja, lätt hänt. Men nu måste vi vidare. Även om Silver Zephyr inte är oss i hälarna, så
måste vi ändå sätta fart."
Warrio:"Jo, precis.. dessutom har jag en papegoja att ta hand om hemma."
VARIO:"... och jag längtar nu efter ett glas härlig, god, hallonsaft."
Warrio:"Suck... Ja just det.. du och din jädra saft... tyvärr får det där vänta VARIO, vi åker inte hem riktigt än."
Wario-Ware-Man:"Ok, nu tycker jag vi borde börja gå alltså, annars blir det bara en massa babbel och
svammel om alla möjliga saker och ting. Dessutom börjar det närma sig skymning, så.."
Warrio:"Alright. Kommer du VARIO, eller ska du stanna här?"
VARIO:"Mjaa... vet inte riktigt än.. den där byggnaden ser rätt kuslig ut. Ska vi verkligen våga gå in?"
Warrio:"Äh, vad för hemskt skulle finnas där inne va? Ett Wariospöke sittandes på skethuset eller?? Kom
nu, vi är med dig hela tiden."
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VARIO:"Hm.. vad finns det inne i detta lilla skjul tro?"
*Squeeeak..*
Wariospöke som sitter och trycker på dass:"Hnn! ... HNNN!!"
*BRRÖÖÖÖÖÖÖLLLL!!!*
Wariospöke, som sitter på dass:"Aaah. Behövdes bannemig alltså... Huh? Hördu, stäng dassdörren va, jag
försöker faktiskt lägga en vitlök här sörru!"
VARIO:"... Alright, never mind me."
*SLAM!*
VARIO:"Jag kommer grabbar, jag kommer. Lämna mig inte här ensam!!"
Samtidigt, borta vid Carpaccio's högkvarter, Sigil Securities:
Carpaccio:"Aha, så de där Wariobröderna har även saboterat min Lavareglator.. De är visst mycket värre
än vad jag först trodde om dem. Tänk om de lyckas få tag i alla önskestensbitarna! Herregud, jag får inte
låta detta ske.. By the way, jag har inte sett Cannoli ens vara i närheten av de, vart de än far och går.
Nånting må ha hänt honom, men det bryr inte jag mig om nu. Ok Wariobröder, få se om ni kan passera Blowhole
Castle. Men, haha, det kommer inte bli så lätt minsann."
Tja, om din plan kommer lyckas eller inte är vi inte så intresserade av just nu, för nu går vi ner mot pyramiderna
igen, och Cannoli verkar fortfarande vara kvar inne i toaletten. Trästocken som han stötte på håller nu
på och spelar krocket med ett gäng andra trästockar, och de verkar ha skoj. Han går runt och funderar på
hur han ska ta sig ut ur pyramiden, nu när porten utanför inte går att få upp:
Cannoli:"Suck.. Hur fasen ska jag ta mig ut ur denna pyramiden. Och ingenstans finns Wario... om bara ett
mirakel kunde ske någon gång, så att jag kunde få tillbaks min trollstav.."
Efter bara några sekunder ser han en lös tegelsten i väggen. Han drar bort den, likväl alla andra tegelstenar, och
får syn på en hemlig gång. Han går in i den, i tron om att hitta vägen ut ur pyramiden. Väl inne i gången stöter
han på en något obehaglig doft, som indikerar... ja, ni kan nog gissa VEM som gått här före honom:
Cannoli:"*Host!* *Phööh!* Vad det luktar VITLÖK här. Jag kan bara tänka mig vem som gått före mig här
denna stanken kommer ifrån... Möjligtvis kanske... Wario?? ... Aha, om jag följer vitlöksstanken, så kanske
jag hittar utgången!"
Cannoli följer stanken, och på vägen även stöter på skattgömmor... som ser ut att vara helt tömda på
skatter och pengar. Tillbaka till Sigil Securities, så har Carpaccio lagt siktet på Wariobröderna, och hoppas på
att något sätt kunna stoppa de, eftersom de hittills har tagit sig förbi alla möjliga hinder och skräckinjagande
kontraptioner:
Carpaccio:"Jaså, så ni tog er an alla de där fällorna och löjliga spökena va? Ugh, vad ska jag göra, de där
Wariobröderna är fanimig OSTOPPBARA! Ok, när de väl kommer hit, så ska vi allt bannemig få se om de
klarar av att SPRINGA!"
Tja, får vi se då. Men nu går vi tillbaka över till Wario igen, som nu, tillsammans med Tailyna, har kommit till
Blowhole Castle, där Wariobröderna sist var. Wario är skitnödig, och bestämmer sig för att gå på dass i någon
minut medans Tailyna roar sig med att kika runt lite:
Wario:"Ah, ska bli skönt att få gå på toa en liten stund. Undrar om denna e ledig."
*Squueeek!*
Wario:"Tjohoo. Den HÄR var minsann ledig!... och nu SKÖTER ni dumma schimpanser er medans jag går på dass,
och jag vill INTE veta av någon himlans bananstank här, fattat?? ... Bra, då så... Hnn... HNN!!"
*Knaarrrr...*
Wario:"Huh? Va-fan var det? Jag har ju inte ens hunnit lägga en vitlök än!"
... *Knaarrrrr!*
Wario:"Ok, vem e det som leker spöke här?! Är det ni aper som håller på och dummar er eller??"
*Rassel, rassel!*
Wario:"Hör här, vem du än är så lämna mig arma tjockis ifred. Jag försöker faktiskt sitta och skita!!"
*BOOO-HÄ-HÄ-HÄ-HÄÄÄÄ!*
Wario:"Vad?? YAAAHH!!! ... ?? Vad i, ett Wariospöke??!"
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Wariospöke:"Japp. Skrämde jag skiten ur dig eller?"
Wario:"... Mjaee, inte direkt. Kom liksom bara oväntat så där..."
Wariospöke:"Jaha, på så vis... Vänta NU. Varför ser DU ut som mig?"
Wario:"Är du dum eller? Jag har alltid sett ut som dig... Amen vänta HÄR, varför kopierar du mitt utseende?"
Wariospöke:"Vad snackar du för dynga egentligen?"
Wario, tittar i spegeln på utedasset:"Hm... Öh, jag tror jag har listat ut det."
Wariospöke:"vad menar du?"
Wario:"Titta själv i spegeln så får du se."
Wariospöke:"!! Ämen ser man på. Du har ju rätt tjockis! Vi båda ser ju nästan identiska ut."
Wario:"Just precis... Hm. Är du förtjust i vitlök som jag?"
Wariospöke:"Ha, skämtar du. Jag åt vitlök redan när jag levde."
Wario:"Finally, someone to talk to at least!"
Wariospöke:"Ja va' toppen. Nu har även jag någon att prata med. Ska vi slå oss ihop kanske, käka vitlök, fisa
så byxorna spricker, och käka schimpansrätter tillsammans så vi storknar?"
Wario:"Absolut. Vi kommer ha mycket kul ihop!"
Wariospöke:"Ok! ... ursäkta mig, kan du skynda på lite? Jag behöver gå på dass och lägga vitlök!"
Wario:"Åh, ok. Ska bara torka baken först..."
Någon sekund senare:
Wario:" Kom ut sen när du e klar."
Wariospöke:"Ok."
*Slam.*
... Wario:"Humm humm... När e han klar tro?"
*Fluuusssshhh!*
Wariospöke:"Aaah, det var allt skönt att gå på toa och trycka lite!"
Wario:"Tvättade du inte händerna efteråt?"
Wariospöke:"Näpp."
Wario:"Ha, PRECIS som JAG alltså. Kom så går vi och letar upp en något udda vän till mig."
Wariospöke:"Jaha, och var är han då?"
Wario:"Precis där, borta vid blomkrukerna... Kom nu Tailyna, dags att... !! ... Jahapp..."
Wariospöke:"... Wow. Snacka om att inte vara blyg för sin egen skönhet."
Tailyna:"Tjena Wario. Vad tycker du om min outfit? Jag bytte till det här för att känna mig mera säker när vi
ska bege oss in i slottet... Öh, vem är det där spöket?"
Wario:"EEhm.. det är ett Wariospöke, som du ser."
Tailyna:"Tja... han ser VÄLDIGT lik ut dig, precis på pricken."
Wario:"Ja. Och inte nog med det, han beter sig som jag gör, och äter det jag äter, och går på toaletten som
jag gör, och tycker och tänker samma som jag. Han e min nya kompis kan man säga."
Wariospöke:"Absolut. Och så kan vi snacka om allt möjligt, utan att någon av oss faller samman över ett visst ämne."
Wario:"Tja. Förutom Svenska Hollywoodfruar förstås."
Tailyna:"Så... trevligt då."
Wario:"Tackar... Öh, angående om det där andra, så ser det rätt så snyggt ut faktiskt."
Tailyna:"Te-he... väldigt rart sagt av dig."
Wario:"Nä vad säger ni, ska vi röra på oss? Vi kan inte stå här och häcka hela dan. Dessutom måste vi hinna ifatt
mina vänner, Wariobröderna."
Tailyna:"Ok, jag kommer grabbar."
Efter att ha stött på ett spöke som liknar Wario, så beger sig våra vänner in mot byggnaden. Tillbaka till
Wariobröderna, så är de nu inne i Carpaccio's högkvarter, fast fortfarande har de en bit kvar att gå liksom:
Wario-Ware-Man:"Amen det var väl typiskt. Just när man väl kommer hit till entrén mot Carpaccio's rum, så är
det någon dumjävel som murat hela gången!"
Warrio:"Jaha, vad ska vi göra NU då?`Gå och hitta lite dynamit?"
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VARIO:"Äh lägg av va. Dynamit är knappast tillräckligt för att bräcka denna muren. Låt mig ta mig an detta."
Warrio:"Va-f... Inte ska du väl FISA ihjäl den?!"
Wario-Ware-Man:"Jo det verkar så Warrio. Backa undan, jag har en känsla av att detta kommer stinka REJÄLT!!"
VARIO:"Höhö. Laddad & klar! ... Hnn... Hnnnn!!!"
Wario-Ware-Man:"3. 2.. 1! ..."
*BRRRÖÖÖÖÖÖÖLLL!!!!!* *KABOOOM!!*
VARIO:"VILKEN rökare!"
Warrio:"Mycket mer effektivt än vanlig dynamit alltså!"
Wario-Ware-Man:"Snacka om krut i brallerna alltså. Nu behöver vi ingen dynamit i fortsättningen... kom grabbar,
dags att göra lite nytta och få våran önskan uppfylld!"
Warrio & VARIO:"Ok vi kommer!"
De går in i hålet som de nyss gjort, för att se efter hur Carpaccio's lya ser ut. Under tiden går vi över till
Cannoli, och han verkar ha kommit ut ur pyramiden. I nuläget är han i djungeln och vandrar, och fortfarande har
han ingen aning om vart Wario tagit vägen:
Cannoli:"Hmpf. Väldigt snopet att fettot bara stack utan mig. Nåja, när jag väl hittar honom så ska jag ta och
fråga han om han sett min trollstav... Om det bara fanns ett snabbare sätt att ta sig framåt så..."
Cannoli ser sig omkring, och hittar en mängd naturbåte vid något hörn:
Cannoli:"Aha. Det där bråtet kan jag ha användning för!"
Han tar allt bråte som finns, och försöker bygga nåt av det. Samtidigt borta vid Carpaccio's högkvarter:
Carpaccio:"Jahapp. SOM jag trodde. Inte nog med att de har satt på strömmen där nere som jag slog ur, dom har
även lyckats spränga muren som jag anlade vid dörringången, och nu är de på väg IN HIT! Ok, jag har inget annat
val. Dags att gå över plan B!"
Tillbaka till Cannoli:
Cannoli:"Puh. Äntligen färdig! ... Hoho. Med denna katapulten, som jag monterade ihop med bara lite bråte, så
kan jag skicka iväg mig flera mil i racerfart! Få se om den funkar."
Cannoli sätter sig i stället där man vanligtvis placerar nåt, typ en sten eller så, och bereder sig för att skära loss
strängen som håller katapultsaken på plats:
Cannoli:"Ok, nu är den av. Bara att räkna från tre till noll... 3. 2.. 1."
*SWOOOSH!!!*
Cannoli:"Tjohooo!! Här kommer jaaag!"
Och så far Cannoli iväg upp i luften. Vem vet vart han kommer landa, men vi återkommer till det senare, för nu
beger vi oss över till Wario och de där andra igen. Wario har det bra med sin nya "kompis", Wariospöket. Och de
pratar om allt möjligt, från fistävlingar till schimpansgrytor, och lite annan skit medans de går. Helt omedvetna
om att de snackar sig igenom allting som pågår runt omkring:
Wariospöke:"Så. Det finns alltså tre snubbar som heter Wariobröderna, och du är kompis med de."
Wario:"Mjaa. Egentligen tvärtom. Jag förpestar deras tillvaro och har det gott, medans de får lida av mina fisar
när jag sitter på dass. Men vi har bott grannar nu under väldigt lång tid, så man kan säga att vi börjat respektera
varandra på sistone. ... Det kommer visserligen det oförutsägbara, att bröderna sticker iväg och bosätter sig
någon annanstans, på grund av något knäppt som hänt. Fast det händer sällan, väldigt sällan."
Wariospöke:"Åhå, då förstår jag... En liten fråga bara.. om den där tjejen där framme. Är hon alltid sån där?"
Wario:"Ömm... Tailyna är visserligen lite väl öppen av sig, även om det är privat, men hon har de rätta reflexerna
när det gäller äventyr, och är knappt rädd av sig. Av någon anledning så har hon fastnat för mig efter då jag
kom in i tjejernas dusch av rent misstag, för jag trodde att det var nån slags konsthall."
Wariospöke:"Aha, du menar så."
De snackar och snackar och snackar ända vägen bort till Carpaccio's laboratorium, trots att delfinspöken försöker
skrämma vettet ur Wario, men misslyckas varenda gång. Under tiden går vi bort till Wariobröderna, som nu är inne
där Carpaccio håller hus:
Wario-Ware-Man:"Ser man på. Här var det saker som blinkar och flimrar på alla ställen minsann."
Warrio:"Titta där. Här har vi ju Carpaccio!"
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Carpaccio:"Alldeles korrekt mina kära Wariobröder. Så, vad gör ni här? Ute efter de återstående bitarna av
önskestenen?"
Wario-Ware-Man:"... Eem... Ja, ungefär så."
Carpaccio:"Mhm, mhm... Men, som ni möjligen förväntar er, så kommer jag inte bara att ge de till er rakt av.
Först måste ni passera ett litet test."
Warrio:"Ett test??"
Carpaccio:"Ser ni gångarna där bakom mig? Dessa tunnlar är fyllda med en mängd av hinder. Den som kommer först
i mål vinner, och jag ger er den biten av önskestenen jag har."
VARIO:"Men, om DU vinner...?"
Carpaccio:"Då får jag ALLA era fragment. Ni tar den nedre tunneln, jag tar den övre. Är ni redo?"
Wario-Ware-Man:"Mer eller mindre!"
Carpaccio:"Ok... 3. 2. 1.."
Warrio:"Och FJÄRTA iväg i MÅL!!"
Carpaccio:"Öhm... tack för startsignalen."
Warrio:"Det var så lite så."
Wario-Ware-Man:"Ok bröder, dags att visa den där snubben vem som e snabbast!"
Warrio:"Ok, vi är på väg."
Carpaccio verkar ha arrangerat ihop en liten springtävling, precis som i Wario; Master of Disguise. Denna gången
däremot är det lite tvärsemot om vem som startar på vilken tunnel, och Carpaccio har även preparerat sin bana
med hinder lite här och var. Men Wariobrödernas bana har ändå som mest hinder, så för de blir det lite tufft
och jobbigt:
Wario-Ware-Man:"*Pust. Phew*... Hänger ni med grabbar?"
Warrio:"*Flås, flämt*... Nää, jag orkar knappt ett hopp till. Och värre är det för VARIO."
VARIO, som ligger långt efter de andra:"Jag tror jag DÖR snart.. Kan inte vi bara ge fanken i detta och bara
åka hem??"
Wario-Ware-Man:"Nej, vi kan inte åka hem NU! Vi måste vinna, annars är det kört för oss!"
VARIO:"Åh nä, jag rör mig inte en meter till."
Warrio:"Men titta vad jag har i fickan här. En vitlök kryddad med chilicurry som jag glömt ta ur fickan innan
vi åkte iväg imorse."
Wario-Ware-Man:"Vad?!... AHA, det där ger mig en idé!"
Warrio:"En idé säger du? Aha, du menar vitlöken jag håller i handen va?"
Wario-Ware-Man:"precis. Warrio, du ger honom vitlöken så han blir gasig i magen!"
Warrio:"Och vi använder honom sen som fordon? Yahoo!! ... Ok VARIO, ta denna vitlöken. Du behöver allt lite
energi i dig."
VARIO:"Åh, tackar så mycket."
*Crunch, crunch*
Warrio:"När som helst nu.."
... *Fiiis.*
VARIO:"Ofan, börjar bli jobbigt i tarmarna!!"
Wario-Ware-Man:"Ok Warrio, hoppa på."
Warrio:"On my way."
Wario-Ware-Man:"Ready.. set.."
*BBRROOUUBADAFF!!!*
Wario-Ware-Man:"TJOHOOO!! Här kommer vi!!"
Och nu är gasen igång. Bröderna susar bland alla hinder, samt knockar ner de under färden. Hos Carpaccio går
det ganska bra för honom, men inte så länge till:
Carpaccio:"Ha-ha-ha. Inte en fet chans att de där bröderna kan komma i mål före mig. De verkar ligga långt
efter, så detta blir verkligen min seger!!"
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*BBRRRÖÖÖÖUUMM!!*
Carpaccio:"huh? Vad tusan var det jag precis hörde? Inte kan väl de där latoxarna ha hunnit SÅ långt?? Får se
efter på min klocka hur deras position är!"
Sen efter att han kollat Wariobrödernas position:
Carpaccio:"Otroligt. Hur fasen kan de vara så snabba egentligen?! Snacka om att de har fart i byxorna!"
Carpaccio skyndar sig på, eftersom det nu blir lite stressigt när Wariobröderna väl har kommit igång. Redan efter
bara någon minut så är Wariobröderna utom synhåll för honom, och han tar hissen upp när han väl kommit fram
till slutet. Undrar vem som kommit i mål först. Vilka gissar ni på? Wariobröderna eller Carpaccio?:
Carpaccio:"*Pust.. phew.* ... Vad? Nej, detta kan bara inte vara möjligt?!!"
Warrio:"Ämen titta vem vi har här. Det är Mr. Långsam!"
Wario-Ware-Man:"Erkänn dig besegrad Carpaccio. Hit med önskestenen!"
Carpaccio:"Tja... jag vet inte om jag har någon direkt plan C än, men... Ah, ok. Jag ger mig..."
Wario-Ware-Man:"Ha-ha. Ok, visa oss vart den är!"
Carpaccio:"Alright. Följ mig bröder."
Samtidigt en bit ifrån Carpaccio's högkvarter, så verkar det som om Wario och Tailyna... och Wariospöket
äntligen har kommit fram. Frågan är om det är i rättan tid eller om det hela pajar:
Wario:"Aha, så det är här de tagit vägen."
Wariospöket:"Jaha, och hur vet du det?"
Wario:"För att jag kan se ett hål i väggen där. Och jag kan bara veta vilken annan typ som håller hus där inne.
Kom med mig vänner, ingen tid att förlora."
Tailyna:"Alright! Coming dearies."
De går in i hålet för att se efter. Tillbaka till Wariobröderna inne i Carpaccio's högkvarter:
Carpaccio:"Ok mina bröder, här är den!"
Warrio:"Ser man på. Den näst sista biten av önskestenen!"
Wario-Ware-Man:"Ok, bara att ta den grabbar."
VARIO:"Nu har vi bara en sista bit kvar, och sen får vi våran önskan uppfylld!!"
Carpaccio:"Det är det som oroar mig faktiskt, vad önksar ni er egentligen?"
Wario-Ware-Man:"Njaa.. det är våran hemlighet liksom.."
Wario:"STOOOPP!!"
Wario-Ware-Man:"Huh?? ... Men Wario, VAD gör du HÄR??! Skulle inte du sitta hemma och lata dig?!"
Wario:"Kommer som en överraskning för er va? Lång historia liksom, jag vet inte hur jag hamnade i eran show,
men jag måste beordra er att INTE roffa åt er den där önskestenen!"
Wario-Ware-Man:"Äsch, du vill bara ha den för dig själv. Det vet vi mycket väl.. förresten kommer du alldeles
försent, för vi har redan tänkt ta den, så ha-ha."
Wario:"Men, förstår ni inte vad jag egentligen tänker säga? Ni vet inte vad ni kommer göra om ni samlar ihop alla
bitarna!!"
Tailyna:"Gör som Wario säger. Låt bli den!"
Carpaccio:"Ämen, ser man på. Vad gör Wario här? Och vad är det där för en pingla va!"
Tailyna:"Åh, menar du mig? Tja, jag är Tailyna, en nära vän till Wario."
Wario:"Ja, vi kom hit för att varna bröderna om något angående önskestenen!"
Carpaccio:"Tja, även jag vet om det. Säg mig, vad är det där för spöke??"
Wario:"Eeh, det är min nya kompis, Wariospöket! Han är ungefär densamma som jag faktiskt."
Carpaccio:"Och ungefär lika vidrig som du förstår jag."
Wario:"Precis."
*KABOOOM!!!*
Warrio:"Vad var det som...?"
Wario:"Amen, det är ju Cannoli! Vart tog du vägen sist idag?!"
Cannoli:"Tja... jag hamnade lite på efterkälken, eftersom jag först inte ville hoppa in i pyramiden! Varför väntade
du aldrig på mig?"
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Wario:"För jag hade lite brådis liksom, än sen!"
VARIO:"Åh nej, Silver Zephyr har kommit för att ta våran önskebit, samt ta ifrån oss trollspöt!!"
Cannoli:"Lägg av. Jag heter egentligen Cannoli, Silver Zephyr är bara mitt mästerskurksnamn."
Warrio:"Åh, det förklarar det hela."
Cannoli:"Förresten, Wario och jag har hört att det är NI som bär på min trollstav. Ge den till mig, nu!"
Wario-Ware-Man:"Åh nä, inte riktigt än. Vi måste först uträtta ett litet ärende."
VARIO:"Grabbar, jag börjar bli hungrig."
Wario-Ware-Man:"Sluta nu VARIO, du fick ju en vitlök förut!"
*GRRRRRRRR!!!!*
Wario-Ware-Man:"Vad i...??"
VARIO:"Var bara min mage. Jag sa ju att jag är hungrig."
Wario-Ware-Man:"Tjaa... detta kan bli lite knivigt liksom, för det finns ju ingen kiosk här.."
VARIO:"Ah crap..."
Tailyna:"Tja, vad sägs om en liten break en stund?"
Wario-Ware-Man:"Öhm. Nej tack, jag och mina bröder.."
Warrio:"Äh kom igen va. Det skadar inte att vila lite!?"
Wario-Ware-Man:"... Ok, ni har rätt. Vi har ju gått hela dan utan att ta någon paus."
Wario:"Dessutom är jag också hungrig, eftersom schimpanserna snodde mitt käk nere vid ruinerna."
Tailyna:"Tja.. jag kan även göra lite té om ni vill."
Cannoli:"Åh, té? Det är alltid något."
Wario:"Jaså du dricker té?"
Cannoli:"Ja, gör jag."
Wario:"Inte kaffe då?"
Cannoli:"Nej. Tycker kaffe smakar vidrigt."
Wario:"Jag däremot hoppas på en balja med vitlök."
Cannoli:"Varför äter du bara vitlök?"
Wario:"För att det e min favorit. Försökte äta grönsaker en gång, men magen blev sur och vresig av det."
Cannoli:"Åh, ok."
Senare efter käket:
Wario-Ware-Man:"Aah.. Var bannemig värt mödan."
Warrio:"Mm. Samma här."
Wario:"Har du druckit klart än Cannoli?"
Cannoli:"Nej. Inte riktigt än."
Wario:"Hallå, vart ska ni bröder ta vägen?"
Wario-Ware-Man:"Vi ska gå och hitta det sista önskestensfragmentet."
Carpaccio:"Och vad tänker ni önska er sen när ni fått alla bitarna?"
Wario-Ware-Man:"ALLA rikedomar i HELA världen!"
Carpaccio:"... Ni tänkte sätta ihop alla bitarna för något så girigt som det där??"
Warrio:"Ja, vad annars?!"
Carpaccio:"... som jag fruktade, detta är för riskabelt! Ursäkta mig ett ögonblick.."
... *VRRoooomm!!*
Warrio:"jaha, där stack han iväg."
Wario-Ware-Man:"Fort. efter honom grabbar! Vi ska inte låta honom få tag i den sista biten."
Warrio:"Ok, kommer."
Wario:"Vänta grabbar, gör det inte! ... Suck, där springer de iväg igen. Kommer du Cannoli?"
Cannoli:"Du, du får sköta det där själv. Jag ska snart skriva in mig på en annan roll hädanefter."
Wario:"Jaha?? Vilken roll då?"
Cannoli:"Som korv-kiosk ägare. Jag tror man tjänar mycket mer pengar på det sättet än att vara mästerskurk."
Wario:"Ämen kom igen eller, du kan väl inte bara backa ur nu!!"
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Cannoli:"Lugna dig, detta blir bara på prov. Jag vet inte än om det är nåt för mig."
Wario:"Suck... Ok, gör vad du vill. Jag lägger mig inte i det du vill hålla på med... Förresten, vet du vart mitt
Wariospöke tog vägen?"
Cannoli:"ööh, jag tror att han sitter på toaletten och har världens fiskalas därinne nu."
Wario:"Jaså, så han har drabbats av fisproblem nu helt plötsligt. Kan inte ha berott på det vi åt förut, annars
skulle det ha synts på honom att det var det. Aja, får väl fråga Tailyna om... Men vänta, vart är Tailyna?"
Cannoli:"Hon gick ut för att titta sig omkring i Carpaccio's Allergi-trädgård. Om du nu ursäktar mig, så ska jag
iväg på min praktik. Hoho, ska bli spännande att se hur det är att vara ägare till en Korv-kiosk!"
Wario:"Jaha. Återstår bara att fråga henne nu då!"
Wario går ut till trädgården, eftersom Wariospöket och Cannoli verkar ha annat för sig. Då återstår bara frågan:
Kommer Wariobröderna att få sin önskan uppfylld, trots Wario's varningar, eller blir det paj och pannkaka av
alltihop? Det får vi allt se sen senare. Ute vid trädgården går Wario omkring, och försöker leta upp Tailyna. Uppe
i himlen är det skymning, och solen är på väg att gå ner:
Wario:"Hm... undrar vart hon tagit vägen... aha, där ser jag henne! Hördu, Tailyna."
Tailyna:"Men tjena Wario, vad gör du här?"
Wario:"Jag tänker gå och stoppa Wariobröderna. Vill du med, eller tänker du bara stå här och titta?"
Tailyna:"Jag står nog här och tittar ut mot horisonten en liten stund. Ser rätt vackert ut faktiskt."
Wario:"Ok, ville bara veta. Då går jag själv i sådana fall."
Tailyna:"Ok. Hej hej på dig."
Wario:"Taa-taa!"
Wario går iväg på egen hand, och hoppas på att hindra bröderna från att pussla ihop önskestenen. Kommer han
lyckas tror ni, eller är det över för våra vänner? Samtidigt har Wariobröderna kommit upp till ett place med tre
olika dörrar, men stöter även på Carpaccio, som håller på med något underligt vid en av dörrarna:
Warrio:"Titta grabbar, vilket konstigt ställe va!"
VARIO:"Hörni, jag ser Carpaccio där borta."
Wario-Ware-Man:"Hördu, Carpaccio."
Carpaccio:"Vad... så ni följde efter mig? Jag visste att ni skulle göra det.."
Wario-Ware-Man:"Vi såg vad du höll på med. Visa den för oss."
Carpaccio:"VAD, menar ni?"
Wario-Ware-Man:"Suck... du vet VAD vi pratar om. Den där röda smaragden du just tog ner."
Carpaccio:"Ah crap... ni har väldigt bra ögon, trots det ser ut som om ni inte sovit på flera dar. Jag låter er
behålla det."
Wario-Ware-Man:"Vafan...?"
Carpaccio:"MEN jag tänker INTE ge er Crimson-juvelen. Den är liksom själva nyckeln till denna dörr. Farväl
Wariobröder, må ni förbli vilsna i detta område."
Wario-Ware-Man:"Hördu. vänta!!"
Warrio:"Försent. Han har redan gått iväg."
Wario:"Hallå där Wariobröder!"
Wario-Ware-Man:"?? .. du igen?! Vad vill du oss nu?"
Wario:"Tjaa... jag vill bara säga att..."
Wario-Ware-Man:"Att vadå? Så om vi inte skulle få tag i den sista önskestenen i tid, så kommer någon annan
och snor den?? Amen att du inte sa det tidigare. Kom grabbar, dags att skynda på."
Warrio:"Alright!"
Wario:"NEJ, det var inte det jag ville säga. Hörni!"
Wario-Ware-Man:"Bara låt oss vara nu, vi fixar detta själva! få se, vilken dörr ska vi ta?"
VARIO:"Jag provar med att fisa lite."
Wario-Ware-Man:"Du, det där skulle knappast..."
*Fiiis!!* *BRROOOUBADOOOMM!!!*
Wario-Ware-Man:"... Fungera... men, det verkar som att det gjorde det."
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VARIO:"Den högra dörren reagerade på min fisattack, så då är det den vi ska ta."
Wario-Ware-Man:Ok grabbar, nu går vi in, och försöka leta upp nyckeln till den där dörren."
Wario:"Vänta säger jag! ... Åh, att de aldrig lyssnar ibland alltså. Ok, detta är lönlöst... Ånä, inte ge upp nu
Wario! Jag kommer, vänta på mig!"
Wario går in i dörren som de nyss gick in genom, och följer envist deras fotspår. Kan han hindra dem i tid, eller
blir allting katastrof?:
Wario:"Fy fan vad dom är snabba i bena då. Jag hänger ju knappt med... men tjena Conker. Vad gör du här?"
Conker:"Du, inte har jag någon aning om det va. Detta är eran serie, inte min."
Wario:"Kommer du aldrig nånsin hem eller."
Conker:"Never wanna tell you... för att vara ärlig, nej."
Wario:"Såå... har något nytt hänt på sistone?"
Conker:"Inte vad jag vet iallafall... utom att Chris, min skapare, hade under någon gång förlorat rättigheterna
till mig, samt att Rare sparkat honom."
Wario:"Åh, så nice att höra... Du, jag måste tyvärr kila, för jag måste hinna ifatt några fatsos innan det är
försent."
Conker:"Jaha? Vad är på gång?"
Wario:"Jag hinner inte berätta nu. Det e brådis liksom. Men, hoppas du hittar hem någon gång."
Conker:"Tja.. förr eller senare gör jag väl det."
Wario fortsätter vidare, och hoppas kunna sätta stopp för Wariobrödernas plan; att bli rikare än någon annan
som helst snubbe... eller var det tvärtom?... Nåja, efter några timmar ser vi nu Wariobröderna i fronten av
dörren som leder till den största hemligheten genom tiderna, och de kan knappt bärga sig. Bara att tänka tanken
av att bli rika knösar får deras mustascher att kännas svettiga och blöta:
Warrio:"Phew... ÄNTLIGEN fick vi tag på den; Crimson-diamanten!"
Wario-Ware-Man:"Amen vad väntar du på då, sätt in den i hålet där uppe!"
Warrio:"OK."
Warrio sätter in nyckeln i dess tillhörande hål, och helt plötsligt går dörren att öppna utan problem. De går in
för att se efter vad det finns därinne. Samtidigt så har Wario kommit tillbaka igen, och står nu vid dörren, helt
flåsig och utmattad av allt springande:
Wario:"*Flämt.. Flämt...* .. Nu ni Wariobröder... Nu ska jag bannemig stoppa de.."
Wario går in, och stänger dörren... jag börjar bli lite småskakis nu, för än vet ingen vad som kommer hända för
tillfället... vilket förstås måste ta redas på... Inne i det hemliga rummet, där det sista fragmentet av önskestenen
gömmer sig:
Wario-Ware-Man:"Titta, där är den grabbar."
Warrio:"Helt obevakad dessutom!"
Wario-Ware-Man:"Ok, nu tar vi den, och pusslar ihop eländet."
VARIO:"Nu jädrar ska vi BADA i pengar!"
Wario:"Inte en fet chans!"
Wario-Ware-Man:"Du igen?? Ångrade du dig nu helt plötsligt och vill önska dig nåt du med?"
Wario:"Nej. Jag varnar er... Gå inte nära den där!!..."
Wario-Ware-Man:"ÄH, VAD skulle kunna hända?"
Slow motion:
Wario:"NNNOOOOOOOOOOOO!!"
Wario-Ware-Man:"OOOH-YEEEEEESSSSS!!!"
Wario, smackar pannan:"Idioot...
Normal hastighet:
Wario-Ware-Man:"HA. Vi gjorde det, vi GJORDE DET!!"
Wario:"Men, men..."
Wario-Ware-Man:"Shuddup... Få se... om jag placerar den biten där, och den där... Hm, hm.. Och så den sista
biten nu då."
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Wario, kastar sig över Wario-Ware-Man:"NEEEJ!!"
*BOOM!*
Wario-Ware-Man:"Men Wario, vad gjorde du sådär för?? Nu tappade jag den ju."
Warrio:"Got it!"
Wario-Ware-Man:"Tack Warrio. Sätt in den biten där den ska vara."
Warrio:"Har redan gjort."
*WWOOOUM!*
Wario:"Toppen... nu har ni gjort det. Dessutom laddar den nu upp..."
VARIO:"Hähä. NU ska här önskas minsann!... Ok, önskesten. Ge oss en balja med guld. Nu, på MOMANGEN."
... VARIO:"... !! ... Vafan, inget HÄNDER?!!"
Wario-Ware-Man:"Ett ögonblick nu... Wario, det var någonting du ville säga oss förut. Vad var det om?"
Wario:"Jo... angåenden önskestenen... Det är inte vad ni tror att det är."
Wario-Ware-Man:"Inte??"
Wario:"Just det. Jag vet mer om detta än ni. I Wario Master of Disguise så trodde jag då att önskestenen var
en sten som uppfyllde ens önksningar, men jag fick sen reda på att det hela var en bluff. Det var istället en sten
som servade som ett fångenskap för en kvinnlig ond demon, vilken ni må ha stött på tidigare kanske."
Wario:"Ööh... nä, har vi tyvärr inte... än iallafall."
Wario:"Trodde väl det.. Ja, det var därför jag försökte hindra er, för jag visste vad ni tänkte göra. Men nu är
det försent... Om ni inte hade satt ihop bitarna igen så hade vi sluppit detta och bara kunnat åka hem."
Wario-Ware-Man:"My garlic!! Wario har rätt i det han säger. Detta är ingen önskesten grabbar! Det är..."
Inte förrän Wario-Ware-Man fått säga färdigt sitt kommer helt plötsligt ett rejält bländande ljussken från
önskestenen, och tjockisarna slungas iväg mot väggen. Samtidigt kommer Carpaccio in, och till hans förfasan ser
han det förskräckliga. Wariobröderna har nu pusslat ihop stenen, och ljusskenet drar undan sig, när den väl är
borta så avslöjas den onda kvinnliga demonen, Tiaramisu... eller rättare sagt Terrormisu, en ond demon som Wario
slogs mot i spelet. Hennes utseende har ändrats något sen dess, och verkar ha annat på huvudet nu än hunger...
Detta bådar nog inte gott, eller hur va?:
Wario-Ware-Man:"Aha. Så det var DÄRFÖR du försökte stoppa oss!"
Carpaccio:"Ja, och även jag dessutom, men både jag och Wario har nog misslyckats med det."
Wario:"Där sa du nåt Carpaccio!"
Terrormisu:"WOAHAHAHAA!! Äntligen är jag, Terrormisu, fri igen. Efter alla dessa 5 år, så kan jag nu äntligen
slå in min hämnd."
Wario-Ware-Man:"Terrormisu?? Jag trodde du hade flytt till din dimension sen Wario Master of Disguise."
Terrormisu:"TIG med dig, din feta lilla tjockis."
Wario-Ware-Man:"Hördu, VEM kallar du tjock på det sättet va!"
Terrormisu:"Shaddup! ... Jag har inte gett dig tillåtelse att distrahera mig än."
Carpaccio:"Varför gjorde ni det? Varför??"
Warrio:"Amen HUR skulle vi kunna veta?"
Carpaccio:"Nu är det kört. Det kan jag verkligen säga alltså!"
Samtidigt hos Tailyna, där hon sitter vid solnedgången och njuter:
Tailyna:"Aaah... inget kan vara så vackert som en sol som går ner. Om bara Wario vore här, så skulle vi verkligen
haft det roligt... Hm... Wario och de andra verkar inte kommit tillbaka än. Något måste ha hänt de, jag går
och letar reda på de."
Tillbaka till Wariobröderna, Wario, och Carpaccio:
Warrio:"Så.. VAD tänker du göra med oss?"
Terrormisu:"Tja, det är det jag inte riktigt vet än. Kanske... nä, lite för fånigt.. kanske... håna er!!"
Wario:"Så trevligt då.."
Terrormisu:"Detta är bara en temporär idé. Jag kommer nog på något bättre snart."
Warrio:"Tja... hoppas den idén blir bättre än den nuvarande."
Terrormisu:"Jaja... Vilken av er ska jag börja med?... Dig kanske?"
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Wario-Ware-Man:"Mig?"
Terrormisu:"Jepp... Wario-Ware-Man... Du är då den fulaste jag nånsin sett."
Wario-Ware-Man:"Ok, tack för den uppmuntrande kommentaren."
Terrormisu:"Warrio, du är näst på tur!"
Warrio:"Jag? Inte Carpaccio då?"
Terrormisu:"Mm... Warrio.. DU är ett MATVRAK!"
Warrio, med glad min:"Åh, tack!"
Terrormisu:"Det var inte menat att vara positivt dumskalle..."
Warrio:"Va?"
Terrormisu:"Ååh, bara tyst med dig nu."
Warrio:"Ok."
Terrormisu:"Var inte dum nu... Carpaccio, du är nästa... Du är FÖR shakespeare-aktig!"
Carpaccio:"Det där var inte snällt sagt."
Terrormisu:"Jag vet. Hehe... VARIO nästa... Du är då den mest mesigaste räddhare jag någonsin sett. Du är
rädd för precis allt. Höjder, vatten, åka flygplan, påsk, halloween, allt sådant. Och inte nog med det, du ser
för himla spöklik ut med de där kläderna! Må du hamna i demonhelvetet och plågas i all världens ända!!"
VARIO, har tårar i ögonen:"*Snyft*... Vafan. det var då det mest elakaste någon sagt om mig!!"
Terrormisu:"Så är livet. Man kan inte alltid ha det bra JÄMT!"
VARIO, helt rasande:"Det där ska du BANNEMIG få för!! Jag ska fan ringa den amerikanska WoodstocksPolisen!!"
Warrio:"Öhm... VARIO, det finns inga poliser här.."
VARIO, lugnar ner sig:"... oh fan, jag glömde."
Wario-Ware-Man:"Ok Wario. Du är sist på tur."
Wario:"Jag? Ha, detta kommer bli lätt."
Terrormisu:"Ok, få se... Wario. Du är fet!"
Wario:"Tackar."
Terrormisu:"... Va' i hel... reagerar du inte ens?? Ok, jag försöker med något annat... Wario, DU är ett äckligt,
vidrigt MATVRAK!"
Wario:"Tack, men jag vet redan det."
Terrormisu:"Försöker du spela listig eller?! ... Aha, detta kommer nog få honom att balla ur!... Om nån kom till
dig och sa att du var tjock, vad skulle du göra då?"
Wario:"Släppa en brakskit framför honom, även riktat speciellt mot dig!"
Terrormisu:"AAGH. Är det INGENTING som får dig att börja lipa??!"
Wario:"Näpp. Du kan försöka hur länge du vill, och jag bryr mig inte ett skit!"
1 timme senare:
Terrormisu:"Wario... DU... är... en vidrig... schimpanskannibal!!!"
Wario:"Precis. Jag ÄLSKAR schimpanspaj, INDRÄNKT i vitlökssås!"
Terrormisu:"Pust... Ok... Du är ett äcklo på dass, och sprider dina fisar överallt i luften!!"
Wario:"Ja, och det står jag för också."
Terrormisu:"GRRRR... Nä, nu GER JAG UPP! INGENTING biter på det där fettot!!!"
Wario:"You're welcome."
Wario-Ware-Man:"Otroligt Wario. Hur kan du orka stå ut med allt det där som du får höra?"
Wario:"Äh, man vänjer sig. Om det där sista, så STÅR jag verkligen för dem där fisarna jag släpper ut."
Wario-Ware-Man:"Ah, ok."
Warrio:"Har du andra planer uppe i skallen eller?"
Terrormisu:"Ja, men inte vilken plan som helst. Detta kommer visserligen att sätta skräck i er, hehe!!"
Wario:"OOh, jag darrar redan av skräck.."
Terrormisu:"Alright, let's get this thing into gear... O du mäktiga solfjäder, gör mig stor, STOR. STÖRRE än alla
andra kräk här omkring på denna usla planet!!"
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Med bara några få ord sätter hon sin mästerplan i verket. Med sin solfjäder, så gör hon sig stor... eller rättare
sagt GIGANTISK... ok, gigantisk nog för att kunna stampa ihjäl en rad trästockar. Men ändå, det är inte ofta
vi ser gigantiska tjejer i såna här serier i vårat land iallafall!
Wario-Ware-Man:"Oh my garlic! Sånt här ser vi inte ofta i denna serie."
Warrio & VARIO:"Cha-Cha, vi är inte med på detta!! Mors och goodbye!"
*DING DONG!!* *BONG!*
Wario-Ware-Man:"Jaha, där svimmade de... Bara vi kvar då alltså!"
Carpaccio:"Du, jag skippar nog det här för idag... har lite personliga ärenden att uträtta liksom. Jag sticker!"
Wario:"Hördu feglort, kom tillbaka här!!"
Wario-Ware-Man:"Även HAN backar ur detta?!! Jaha, då blir det bara vi två mot henne alltså!"
Wario:"Du tror att du kan spöa oss va? Då ska vi allt visa VEM det är som blir knockad först!"
Terrormisu:"Äh, ni har ingen chans mot mig, eftersom jag e STÖRRE än er!"
Wario:"Tja, vad skulle du säga om jag sa att dina glasögon är det absolut mest FULASTE i hela världen!"
Terrormisu:"VAD sa du NU!?? Åh, det där ska du verkligen FÅ FÖR ditt lilla fetto. Försök springa undan mig, för
nu ska jag STAMPA ihjäl er små myrer!!"
Wario-Ware-Man:"Ah crap... Tja, vi har inget annat val så... SPRING WARIO!!!"
Wario:"Äh, jag skulle inte springa om jag vore du."
*STTOOMP!!*
Wario, tillplattad, och pumpas sen upp igen automatiskt:"Aooow... ööh, glöm vad jag sa... hon fick mig..."
Terrormisu:"Så, vad tänker göra åt det va? Springa hem till morsan eller?"
Wario:"Öhm... nä, men... det enda jag kan på nu är att... SPRINGA FÖR LIVET!!"
Wario-Ware-Man:"Ser du nu? Vi har inte en CHANS mot den där enorma... vad hon nu egentligen e för nåt."
Wario:"Ja, och det här TACK vare er bröder."
Wario-Ware-Man:"Ja ja, jag e ledsen för detta, men vi visste ju inte att det skulle bli så här!"
Wario:"Så ni kom aldrig till slutet i spelet va?"
Wario-Ware-Man:"Nej, uppenbarligen inte! ... var för jädra svårt..."
"Kom fram era förbannande kryp! Jag vet att ni är här nånstans."
Wario-Ware-Man:"Kort sagt, vi skulle nog ha lyssnat på dig.."
Wario:"Ingen fara. Men vi kan inte bara stå här och pladdra tills våran sista minut. Vi måste hitta något sätt att
få slut på terrormisu!"
Wario-Ware-Man:"Ja, men HUR ska det gå? Hon e ju fan större än oss."
Wario:"... Oh dear.. Dina andra bröder förresten? var e dom?"
Wario-Ware-Man:"Du, jag ser de ingenstans. De låg ju här nånstans nyss, helt avtuppade."
Wario:"Hmm... !! ... Ööh.. där borta Wario-Ware-Man, och de ser ut att må bra.."
Wario-Ware-Man:"VAD menar du..?"
Wario:"Tja... de sitter i varsin fåtölj med varsin vitlöksskål och tittar på!"
Wario-Ware-Man:"Va-fa... sikna svikare!! Vi försöker få ner den där Terrormisu, medans DE bara sitter och tittar
på och njuter!?? Nåja, de får väl göra det då. Vi får ta hand om detta själva, hö-hö... GAAH, detta kommer
inte bli lätt!"
Wario:"Ok, bara å ge gärnet... öh, vitlöken, och hoppas på att segern blir vår!"
Wario-Ware-Man:"All right! Tiiill ATTAAAACK!!"
Och så börjar fighten. De försöker först med att lura Terrormisu, men det lyckas inte. Sen provar de att distrahera
henne, men inte heller går det. Medans detta pågår går vi bort till Warrio och VARIO, och de verkar ha det gott.
Warrio sitter än och tittar på, medans VARIO har somnat i sin fåtölj:
Warrio:"Ser man på. Här blir det fajt minsann... Synd att vi inte har mer vitlök... VARIO? E du vaken?"
VARIO:"ZZzzzz...."
Warrio:"Ämen har han REDAN däckat! ... Suck... Nåväl, jag har en känsla av att vi bara inte kan sitta här hela
dan och titta medans de där borta håller på. Någon gång måste vi väl lyfta på fläsket och göra nytta."
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Tillbaka till Wario-Ware-Man och Wario, där de nu håller på att försöka klura ut hur de ska ta sig an den där
jättetjejen Terrormisu:
Wario:"Nääe. Detta funka' inte heller.."
Wario-Ware-man:"Vad SJUTTSINGEN ska vi ta oss till Wario?? Inte ens en liten odör av vitlök kan väl knocka
ner den där va!"
Wario:"Du, det där har jag inte prövat än sörru... kan nog funka. Vänta här ett ögonblick."
Wario-Ware-Man:"...?"
Någon minut senare:
Wario:"Så, tillbaka igen."
Warrio:"Hördu, ge tillbaks min vitlök Wario!"
Wario-Ware-Man:"Amen tjena, där fick du upp Warrio också!"
Wario:"Ämen snälla, jag ska bara låna den lite."
Warrio:"Till vad?"
Wario:"Ska bara testa en liten grej, inget mer."
Warrio:"Jaså... Ah, jag är ju ändå uppe nu, så det kvittar väl antar jag."
Wario:"Tackar! ... AAAAAh..!!"
Wario häller i sig ALL vitlök medans Wario-Ware-Man och Warrio förvirrat står och tittar på. Efter att ha käkat
upp allt vreser sig en härligt äcklig vitlöksstank upp ur gapet på honom. Wario stänger gapet, går fram till
Terrormisu och gör sig beredd att släppa den. Kommer detta att funka?:
Terrormisu:"Va, vem petar på min sko?.. jaså, det är du. Beredd på att ge upp nu eller?!"
Wario skakar på huvudet, tittar upp mot Terrormisu, och bereder sig för att utlösa sin attack:
Warrio:"Three. Two.. One!"
Wario:"... *BBAAAUUUUURRRRP!!*"
Wario-Ware-Man:"Wow, snacka OM rap alltså!"
Wario:"Ha, det DÄR var du inte beredd på va!"
Terrormisu:"... Wow... där gick mina glasögon sönder också!"
Wario:"Så?... blir det seger för mig eller?"
Terrormisu:"... Åh nä, aldrig, ALDRIG att jag ska låta er små tjockisar få vinna över mig, även om jag nu inget
kan se!"
Warrio:"Tja... FÖRSÖK du bara att få tag i oss... om du nu kan."
Terrormisu:"Grr... väänta ni bara. Någon gång får jag väl ner min sko över er!"
Terrormisu försöker att få ner nöten på våra vänner, men utan sina glasögon så går det inte så värst bra; hon
krockar i väggarna, snubblar på det mesta som kommer i hennes väg, och gör sig illa här och var under processen.
Samtidigt kommer Tailyna in, och får se vad som just nu pågår:
Tailyna:"Tja' Wario, din älskarinna är här nu, redo att ta sig an allt ont!... ?! ... öhm... ok, jag tror nog att
jag inte behövs just nu."
Wario:"Men tjena. Blev du uttråkad av att stå och titta ut mot utsikten eller?"
Tailyna:"Mjaa.. jag skulle bara kolla om inget hänt er grabbar."
Wario:"Tja... du undrar nog vad som nu pågår. Du ser, jag la av en MEGA-RAP rakt i ansiktet på Terrormisu
förut, och du skulle bara ha sett hur hennes hår blev efteråt, höhö... och inte nog med det, även glasögonen på
henne sprack, och nu går hon helt blind in mot allting... undrar när hon börjar ge upp snart..."
*TTHHOOOOOMMP!!!*
Warrio:"Ungefär nu."
Wario:"Så... Ger du dig nu eller?"
Terrormisu:"Öööhm... du, jag orkar inte mer nu... har nog brutit vartenda ben snart.."
Wario:"Ha-HA. Då har vi vunnit alltså!!"
Warrio:"Detta måste verkligen firas alltså hörni! Fram med vitlöken och... vad var det mer?"
VARIO:"Hörni grabbar, vad står på? ... Oj.. har jag missat nåt eller?"
Warrio:"Tjena kära broder, har du vaknat nu? Tja, du missade just finalen när du satt och sov."
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Wario-Ware-Man:"Öhm.. grabbar."
Wario:"Va? Vad är det om Wario-Ware-Man? gav hon inte upp än??!"
Wario-Ware-Man:"Nej, inte det... jag tror inte Terrormisu känner sig värst glad nu."
Wario:"Mjaaee. Det där får hon sköta själv. Nu ska här FIRAS!! Kommer du Wario-Ware-Man?"
Wario-Ware-Man:"Jag funderar nu... Njaaääee, kanske sen... kommer du med mig Tailyna? Jag tror Terrormisu
känner sig lite sårad."
Tailyna:"Ok. jag såg att hon gick iväg och satte sig någonstans här. Jag kommer!"
Hos Terrormisu, där hon nu sitter vid kanten och tittar ut över landet bortanför och fäller tårar:
Tailyna:"Hallå. Terrormisu!!"
Terrormisu:"Jaha, vad vill NI mig nu! Borde inte ni vara hos de andra och fira eller!?"
Wario-Ware-Man:"Tja.. jag kände inte för det, helt enkelt."
Tailyna:"Dessutom har jag fixat dina glasögon igen. Jag har de med mig här."
Terrormisu:"Vad? Verkligen??"
Tailyna:"Japp... lite väl stora bara, men de passar nog mer på dig än mig."
Terrormisu:"Åh, tack."
Wario-Ware-Man:"Vad än Wario säger, så är det bara att inte lyssna... men det vet du nog säkert. Hoppas
inte du tog illa vid dig."
Terrormisu:"Ääh, det är ok... egentligen heter jag Tiaramisu, och dessutom var jag från början inte någon demon."
Tailyna:"Jaså?"
Tiaramisu:"Innan Wario; Master of Disguise så var jag en helt vanlig människa. Men när jag en vacker dag låg
nere vid stranden och solade mig kom någon trästock med djävulshorn och förvandlade mig till en demoniserad
version av mig själv, och sen försvann den. Inte förrän jag såg mig själv i spegeln så blev jag helt paff. Ända
sedan då så har folk alltid varit på mig, kallat mig för demon och annat otyg. Men det dröjde inte länge till
förrän jag fick mig en slägga i huvudet och började vara elak och djävulsk. På så sätt blev jag instängd i den
där "önskestenen" på grund av allt ont jag gjorde, som typ att få en girig härskare att ödelägga hela sitt rike
genom att låta sitt folk svälta... å andra sidan, ända sedan Wario; Master of Disguise däremot så har mitt sinne
förändrats något... jag ville inte längre vara ond, men kunde aldrig sluta..."
Wario-Ware-Man:"Tjaa. Då var det väl bara bra att du fick dig en omställare av Wario förut."
Tailyna:"Så hemskt. Få en hel civilisation att gå under genom att få invånarna till och svälta."
Tiaramisu:"Och inte nog med det, den onde härskarens palats blev till en pyramid med tiden. Och resten är lång
historia."
Wario-Ware-Man:"Tja.. ditt utseende ser iallafall lite bättre ut nu än då."
Tiaramisu:"Tack."
Wario-Ware-Man:"Nä vad säger ni. Ska vi gå och titta till grabbarna?"
Tailyna:"Kan vi göra. Vill du med Tiaramisu?"
Tiaramisu:"Ok, jag kommer."
Borta hos grabbarna, det vill säga Wario och de andra:
Wario:"RRAAAAP!!! AAAh, det där var smaskens."
VARIO:"Precis. Extra délikat dessutom!"
Warrio:"Undrar hur min papegoja där hemma mår."
VARIO:"Äh, han mår säkert bra. Han sitter väl vid radion och lyssnar på "Papegoj-rock" nu, käkar vitlök och har
det gott... Men tjena, där kommer de."
Wario:"Med den där Terrormisu?? No WAY, I DESPISE HER!!"
Warrio:"Lägg av nu Wario, hon har väl gett upp vid det här laget va?"
Wario:"Jag hoppas det... annars får hon smaka på min fis!"
Wario-Ware-Man:"Tjena grabbar. Ni ligger och gottar er ser jag."
Wario:"Jepp... säg mig, vad gör den där typen här va?"
Tiaramisu:"Du menar mig va?"
Wario:"Ja, dig. Vad annars?"
Wario Show series2 ep15 sida39

Wario-Ware-Man:"Kan du lägga ner den där rivaliteten nu eller? hon har gett upp. Och nu vill hon att du ber
henne om ursäkt, annars lämnar vi dig här sen när vi åker hem."
Wario:"Grr... ah, ok. Jag ber väl om ursäkt då. Kan vi åka hem nu? jag vill ta min förmiddagslur liksom..."
Wario-Ware-Man:"Mjaa.. inte riktigt än liksom."
Innan våra vänner(eller tjockisar) får åka hem så berättar Wariobröderna för Tiaramisu(som fortfarande är stor,
eftersom denna effekt inte går att ändra av någon anledning) om deras önskan efter all världens rikedomar, och
med bara pekfingret uppfyller hon deras önskan. På bara några sekunder regnar det pengar och diamanter över
de medans Wario avundsjukt står och tittar på, men är ändå nöjd med den förmögenhet han själv tjänat ihop.
Sen när tjockisarna tagit farväl av Tiaramisu och Tailyna så bär det av hemåt för de. Under deras hemfärd ser
de bilder i bakgrunden över de platser bröderna varit på, som en efter en försvinner från blotta ögat eftersom
programmet nu precis slutat. Någon minut senare hamnar bröderna i sin hemvärld igen, med alla förmögenheter
dem samlat på sig under äventyret:
Wario-Ware-Man:"Wow. Snacka om äventyr alltså grabbar!"
Warrio:"Åh hem, kära älskade hem..."
VARIO:"Skönt att vara hemma igen!"
Wario-Ware-Man:"Och inte nog med det, vi fick även med oss våra stålar. Vi är rika. RIKA!!"
Warrio:"Och här har vi min papegoja, fortfarande i sin bur."
VARIO:"Jag skall ta mig ett glas saft!"
Warrio:"Ja ja, gör du det... men, vänta. Nåt stämmer inte!... *Sniff, sniff!*... Jag känner ingen fisstank!"
VARIO:"Ingen fis?!!"
Wario-Ware-Man:"Är Wario inte här? Nånting e lurt här grabbar."
Warrio:"Ämen titta, Wario är på TV!!"
Wario, inuti TV;n:"Hjälp. Hjälp. Släpp ut mig, släpp ut mig för helsike!!"
Warrio:"Åh nej. Vi fick inte med Wario ut ur TV;n!"
Wario-Ware-Man:"Inte?? Jag var säker på att jag inte tog bort funktionen som kommer ihåg att teleportera
Wario ut ifrån TV;n. Men det verkar nog inte så."
Warrio:"Så... hur ska vi få ut honom?"
VARIO:"Möjligtvis...?"
Warrio:"Gasa ihjäl våran TV?!"
VARIO:"Nej. På något annat sätt... genom att tackla den bakifrån kanske!"
Wario-Ware-Man:"Hm... det kanske funkar. Ingen dålig idé sörru. Warrio, du tar och börjar tackla TV;n, så
får vi se om han kommer ut sen."
Warrio:"Jaha.."
Wario hade, som ni precis nyligen hört, inte kommit med Wariobröderna under hemfärden, på grund av någon
funktion i Telmeten Wario-Ware-Man omedvetet tog bort innan de åkte, så Warrio får ta och dänga till TV;n så
han kommer ut... Någon minut senare:
Warrio:"RAAARGH!!!"
*BOOOM!!!* *KRASCH!!*
Wario:"YYAAAARRRGH!!"
*BONK!*
VARIO:"Oj, där exploderade TV-rutan!"
Wario:"AAoow. Var i hela vitlöken är jag??"
Wario-Ware-Man:"Välkommen tillbaka till den riktiga världen Wario!"
Wario:"Men... Tjena bröder!"
Wario-Ware-Man:"Tjena själv Wario!"
Wario:"*Sniff, sniff!*... HÄR luktar det vitlök minsann!"
VARIO:"Japp. Jag håller på att rosta lite vitlök i ugnen, vill du ha lite sen när de e färdiga?"
Wario:"Ooo tack, mer än gärna!"
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Och så, efter att Wario nu kommit ut ur TV;n så är allt som vanligt igen. För att fira deras stora dag så blir
det lite latande framför soffan medans de kikar på TV, med lite rostad vitlök och saft också(det sistnämda på
VARIO's begäran förstås):
Wario-Ware-Man:"Så, Wario. Hur kom det sig att du tjongades rakt in i showen när du satt hemma i din soffa?"
Wario:"Tjaa.. det började med att jag satt och tittade lite på TV. Sen efter det planerade jag på att ta min
förmiddagslur, men inte förrän jag ens hann tänka tanken kom det ett jäkla gigantiskt dammsugarmunstycke ut
ur TV-rutan som började dra in mig i min egen TV. Först visste jag inte vart jag skulle hamna, men sen efter det
stötte jag på mycket konstigt under min lilla resa."
Wario-Ware-Man:"Tja. Jag vet nog orsaken till varför det där hände... Jag och mina bröder tänkte på att gå
in i våran TV och snoka lite efter pengar, så jag modifierade din Telmetgrunka till att teleportera oss alla tre in.
Vad jag inte visste var att jag glömt bort att ta programmera ur instruktionen som teleporterar dig in i showen...
Av någon anledning däremot hade jag heller inte tid att kolla om man kunde få UT dig ur TV;n, så saker & ting
blev lite fel där."
Wario:"Aha. Då vet jag förklaringen till allt detta elände och gyllene ögonblick som jag fått gå igenom. Men även
jag fick lite kosing, så mig går det ingen nöd på."
VARIO:"Smakade vitlöken gott?"
Wario:"Kan du allt ge dig på.*BUURP*"
Warrio:"Jag e mätt så jag storknar..."
Wario-Ware-Man:"Jaha. Då var det programmet slut. Har nån av er sett fjärren nånstans?"
Wario:"Kan det vara den här tro?"
Wario-Ware-Man:"Åh, tack Wario. Du... Amen vänta..."
Wario:"Ok, bara till att byta kanal..."
Wario-Ware-Man:"Nej Wario, inte den fjärrkontrollen!!"
*Click!* ... *Zapp!!*
Wario-Ware-Man:"NOOO!!!"
*Fooumm!!*
Wario:"Hoppsan..."
En kvarts minut senare:
Wario-Ware-Man, inne i TV;n:"Hjälp. Hjälp. Få ut mig härifrååån!!!"
Warrio:"Titta. Wario-Ware-Man är på TV!"
VARIO:"Dummer. Det där ÄR Wario-Ware-Man som står framför rutan och bankar!"
Wario:"Jaha, då var det dags igen. Kom bröder, ingen tid att ödsla. Dags för oss att få ut eran brorson ur
TV-världen!!"
Warrio:"Jaha, ännu ett äventyr väntar oss tydligen VARIO. Kommer du?"
VARIO:"Kommer strax, ska bara dricka färdigt min saft."
Warrio:"Du, det e bråttom. Kom nu säger jag, ställ ifrån dig det där glaset."
VARIO:"Kom igen, jag har ju bara EN sista skvätt kvar."
Warrio:"Nu kommer du med här säger jag ju!!"
VARIO:"Näää!!"
Och så, efter en lång dag inne i TV-världen blir det lite mera äventyr för våra tjockisar... Ok, om vi nu ska
snacka allvar, så råkade Wario trycka på fjärren till Telmeten så att Wario-Ware-Man teleporterades im i TV;n,
och nu får Wario och de två andra brorsönerna gå in och få ut honom igem... Tja, så det kan gå ibland. Alla
slut är tyvärr inte lyckliga, och det kan inte alltid garanteras... Nåja, må vi nu fortsätta vara optimistiska och
se fram emot episod 16, vilket förhoppningsvis inte kommer bli så lång som denna!
SLUT~THE END...
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