Wario World Pictures Inc. Presenterar; En Svensk Animeserie; i högsta topphumor;
STARRING:Wario
SIDE STARS;Wario-Ware-Man, Warrio, Smällfete VARIO, i:
THE WARIO SHOW!
(Datum detta påbörjades/skrevs klart: 02/07/2012 16:37-09/11/2012 23:21)
Säsong 2, Episod 5(16): Brandy & VARIO
I Wario Island råder det lugn och tystnad. Fåglarna kvittrar och tjattrar om allt möjligt, och Wario ligger ute i
hängmattan och läser morgontidningen samtidigt som han lägger av några fisar då och då. Wario-Ware-Man är inne
och gluttar på TV(enbart för att få nån snilleblixt uppe i skallen), medans Warrio och VARIO är utanför huset och
försöker fånga Warionäsor... med håvar förstås. Och som vanligt som förr är jag, Wario, berättaren här, and
nobody else... Tja, vad de inte har någon aning om än är att ännu ett TV äventyr snart väntar våra Wariobröder.
Och oroa er inte, denna episod kommer förhoppningsvis inte bli lika lång som den förra... mjaae, vi får hoppas på
det iallafall denna gången. Men tyvärr kan inget annat garanteras... Nåväl, bara läs detta stycke till historia kära
läsare, och hoppas på det bästa:
Warrio:"Pust, puh... VARIO! Har du lyckats fånga någon Warionäsa än?"
VARIO:"Naae vet du vad. De e fan sketsnabba av sig.. Får knappt in stöten med håven!"
Warrio:"Amen tjenare, där har vi ju en, sittandes på en vitlök och käkar på den med sina näsborrar. VARIO, ta
och försök fånga den!"
VARIO:"Ok."
Warrio:"Och försiktigt nu."
VARIO:"Jaja... Få se... höhö. Koomsi-komsi min lilla söta näsa.."
... *BBRRRÖÖÖÖÖÖÖÖÖLLLL!!!!*
VARIO:"Vad i... är det en orkan på väg hit eller??... Nä, kom tillbaka här!"
Warrio:"Toppen! Nu skrämde du ju iväg den."
VARIO:"Amen det var inte JAG!"
*Fiiiis.*
Warrio:"Jaså inte? Jag va' säker på att det där kom från dig."
VARIO:"Sniff sniff... EEEW.. Det där är inte en av mina fisar iallafall."
Warrio:"Åh fy fanken vad det stinker.. WARIO!!"
Wario:"Vad vill ni nu då, jag läser ju bara morgontidningen!"
Warrio:"Du, dina fisar skrämmer till och med bort Warionäsorna."
Wario:"Jaa.. så underbart ljuvligt mina fisar känns för de!"
VARIO:"Lägg av, de hoppar ju iväg i ren traumatisk skräck så fort de hör dina ENORMA brakskitar!"
Wario:"Men nu ligger jag här och trynar i solen, så det så, och det kan ni inte göra något åt... förresten, hur har
Wario-Ware-Man det?"
Warrio:"Öh, han e inne och tittar på TV i nuläget, men annars har han det bra."
Wario:"Och ni då?"
VARIO:"... Eeh. Jadå, allting är bra med oss. Försökte fånga en Warionäsa förut, men fick aldrig tag i någon.."
Warrio:"På grund av dina fisar det vill säga. Om du inte lagt den där så hade vi kunnat fånga den."
Wario:"Ok, sorry. Men hoppas ni får tag i den sen någon dag."
VARIO:"Tjaa... tack för det."
Warrio:"Nä vad säger du VARIO, ska vi ta och gå in igen?"
VARIO:"Har du alldeles rätt i. Jag behöver ta mig lite saft, för den där solen uppe på himlen steker ju bannemig
ihjäl en.."
Inne i Wariobrödernas hus:
Wario-Ware-Man:"Ja där ser man, nu tar Tjockis-Nyheterna upp det där om monaWare Inc. igen. Kan ni bara
inte INSE att de har gått i konkurs. Har de gjort det så har de det... Konstigt bara att de inte tar upp WarioWare Inc. som en gång existerade... suck, världen dessa dar. Ingenting vettigt pratas om numera."
Warrio:"Tjena Wario-Ware-Man. Hittar du något roligt på TV eller?"
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Wario-Ware-Man:"Jaså, redan tillbaka? Nej, inget roligt på TV än. Satt just och kollade på Tjockis-Nyheterna,
men inget vettigt togs upp i det programmet ändå. Samma smörja dag efter dag."
Warrio:"Jaså. Monaware Inc. nu igen va?"
Wario-Ware-Man:"Ja. Att de aldrig fattar att det företaget nu har gått i konkurs... för flera ÅR SEN dessutom.
Däremot innan det så stötte jag på ett något udda program på TV som inte längre annars sänds i vårat område
iallafall."
Warrio:"Jaha, och vad är det."
Wario-Ware-Man:"Brandy och... whatever den där andra typen var nu igen.. men det var inget för mig heller, så
jag har nu suttit här i några timmar och zappat efter något bra, men ingen lyckoträff whatsoever."
Warrio:"Jepp. TV numera är bara fylld med tråkigheter ändå."
VARIO:"Såå... vad ska vi hitta på denna dag tro?"
Wario-Ware-Man:"Tjaa... kanske gå på lite sightseeing i våran TV.."
Warrio:"Du menar "äventyra" inuti våran TV?"
VARIO:"Precis vad han menar med det där andra sörru."
Wario-Ware-Man:"Men nu följer inte jag med denna gången, eftersom jag e lite trött efter biketävlingen igår.."
Warrio:"Jaha, ok... men oroa dig icke, vi gör vårt bästa."
VARIO:"Men... har du bestämt dig för VILKET program vi ska gå in i eller?"
Wario-Ware-Man:"... Ööh.. nä, har jag faktiskt inte."
Warrio:"Ok, då blir det en ren gissning i sådana fall antar jag... VARIO, ska vi gå in och ha lite kul i TVn?"
VARIO:"Alright! Jag är med."
Warrio:"Behöver vi Telmeten denna gången Wario-Ware-man?"
Wario-Ware-Man:"Nej, jag slängde ner den i källarn igen, eftersom den har visat sig vara på tok för farlig numera.
Denna fjärrkontrollen är allt vi behöver från och med nu."
Warrio:"Wow. Fräckt!... Får vi ha med den?"
Wario-Ware-Man:"Nej. Tyvärr fungerar den inte att använda inne i TVn för tillfället. Jag må göra justeringar på
denna mackapär senare, men inte just nu."
VARIO:"Ah, synd."
Warrio:"Nåja, det är väl bara att gira läget."
Wario-Ware-Man:"Här får ni varsin Walkie-Talkie, ifall om det är något ni vill mig."
Warrio:"Men... kan du se var vi är då?"
Wario-Ware-Man:"Jadå. Via våran TV."
Warrio:"Ok, då far vi VARIO."
VARIO:"On my way."
Några minuter senare:
Warrio:"Beredd VARIO?"
VARIO:"Beredd broder!"
Wario-Ware-Man:"Ok, då trycker jag på knappen."
*Click!*
Warrio:"Alright TV, här kommer vi!"
*Zapp!* *Foouuumm*
Wario-Ware-Man:"Tja.. vem vet vart fanken de kommer hamna nånstans, eftersom jag hade inte programmerat in
ett system där man kan välja vilket program man vill teleportera sig till... nåja, vart de än kommer, så hoppas jag
att de inget sumpar."
Wariobröderna, som ni möjligen redan vet, har bestämt sig för lite sightseeing inuti deras TV. Wario-Ware-Man
stannar hemma, på grund av att biketävlingen de var vid igår tog kål på honom, så de andra bröderna fick gå själva.
Vart de kommer hamna än är ingen som vet just nu, men förr eller senare lär vi nog få veta det. Väl inuti vaccummportalen ser vi de två feta små tjockisarna...:
Warrio:"Shaddup. Vi kan höra dig."
Berättar-Wario:"Men vad är det nu om? Jag har inte ens avslöjat någonting!?"
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Warrio:"Nä, men vi HÖR dig faktiskt."
Berättar-Wario:"Ok ok. Men det ska ni väl inte behöva bry er om heller!"
Warrio:"Ok, ursäkta mig då."
Berättar-Wario:"Ah, skönt... då så, återgå till berättandet!... när ni sagt klart erat förstås.."
Warrio:"Va, VI?... jadu, det var någonting, men... Ah, bara att säga nåt isåfall... Tja... Vart fanken kommer vi
hamna VARIO?"
VARIO:"Du, jag har ingen aning jag heller.."
Warrio:"Så, var det BRA nog?"
Berättar-Wario:"Äh, klart det var."
Warrio:"Ok, det var nog allt... Undrar vad Wario gör just nu..."
VARIO:"Du menar Wario i denna berättelse?"
Warrio:"Ja, han. Inte berättar-Wario."
VARIO:"Ok... Tja, latar sig i hängmattan?"
Warrio:"Jepp, skulle inte förvåna mig direkt.."
Hmm... Ja, de pratar under tiden som de åker bort till någon TV-Show... Senare efter att ha färdats genom
portalen dyker de upp någonstans genom ett hål uppe i molnen. Väl efter att ha landat nere på marken(som tyvärr
gjorde extremt ont i baken på de) ser de sig omkring. Först vet de inte vart de är, men efter att ha kikat runt lite
så ser det ut som att de hamnat på en flygplats. Hm.. Vem fan vet hur saker och ting kan gå sen, men jag lämnar
över detta till er läsare att själva luska ut:
Warrio:"Ämen ser man på. Vi har hamnat på en flygplats."
VARIO:"Flygplats säger du?"
Warrio:"Exakt. Vad säger du, ska vi ta en liten flygtur?"
VARIO:"Åh NEJ. Jag avstår!!"
Warrio:"Kom igen va, det är väl inget farligt att åka i ett flygplan?!! Vad tror du skulle kunna hända?"
VARIO:"Tjaae... det kan störta."
Warrio:"Suck... Kom med nu, det är inte farligt det här."
VARIO:"Näää..."
De går bort till flygplanet och smyger sig in, med en protesterande VARIO som är rädd för flygplan. De försöker
hitta lediga platser, men hur mycket de än letar...:
Warrio:"Så finns det inte en JÄDRA liten sittplats ledig! Det är nästan som man blir vansinnig liksom!"
VARIO:"Jag ser en här."
Warrio:"... mitt i smeten dessutom, det ante mig. Nej, jag vill att vi sitter vid fönstret, inte på ett sånt ställe
som det där... vad sägs om... där borta??"
VARIO:"Inte ute vid fönstret, snälla."
Warrio:"Jo, nu bestämmer jag det, så det så. Det är de enda platserna lediga."
Sen när de väl satt sig:
Warrio:"Så. Detta är inte så farligt va. Titta ut mot den underbara utsikten där... VARIO?"
VARIO, klamrar sig fast i taket:"D-D-Du kan njuta h-hur bäst du v-v-vill, för j-j-ja-jag bryr m-m-mig inte."
Warrio:"VARIO, kom NER från taket."
VARIO:"Näpp!"
Warrio:"Grr... Jaha, om jag nu så ska TVINGA ner dig.."
Sen efter Warrio "tvingat" ner VARIO från taket:
Warrio:"Så. Nu sitter du STILL. Ta och läs nånting så länge, så slipper du tänka på hur flygrädd du är."
VARIO:"Ah, ok då."
Warrio:"Jag går på dass nu, för jag hann inte gå på toa innan vi gick. E strax tillbaka."
VARIO:"Ok Warrio."
... VARIO:"Hm... Warrio har rätt. Det är inte så dumt faktiskt... Men, vilken är den där tjejen där borta till
vänster om mig? Har jag aldrig sett förut... nåja, inget & bry sig om... Tja, än så länge verkar det inte hända
något iallafall."
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Inne på flygplanets passagerardass:
Warrio:"Hnn!! ... HNNN!!!!"
*BRRRÖÖÖÖLLL!!*
Warrio:"AAAh... det DÄR behövdes alltså... Aja, ska bannemig ta och spola nu.."
*Flluuuuusssshh!*
Utanför dasset:
*KABOOOM!!!*
Inne i dasset, igen:
Warrio:"... Vad fan exploderade dasset för??"
Efter några sekunders tänkande är nu hela dassrummet fyllt med toalettvatten, och bara nu kan Warrio tänka på
enbart en sak...:
Warrio:"... Jaså, så det var på DET sättet Brandy och Herr Morris kraschlandade, att toaletten bara exploderade.
Då har vi kommit fram till det nu iallafall... men... Vafan, då innebär det alltså att... Ah crap, måste gå och
varna VARIO!!... om jag nu kan få upp... *blubb blubb blubb!!*"
Tillbaka till VARIO:"GÄÄÄSP... Nä fan, nu tar han lite för lång tid på sig alltså. Jag går och ser efter, för han
kan väl inte bara somnat på dass sådär."
Väl borta på dasset:
VARIO:"Hallå, Warrio. Är du klar snart? Det finns fler som behöver låna toaletten vet du!"
Warrio, tar fram en skylt under dörren som säger: "Öppna dörren för fan!!"
VARIO:"... Ok."
*Squueek..*
*SPLOOOOOSSSSH!!!*
Efter att allt vatten runnit ut:
Warrio:"Pheew.. Tack VARIO, jag höll nästan på att drunkna därinne.."
VARIO:"Vad höll du på med därinne egentligen?? Problem med avloppet eller?"
Warrio:"Toaletten exploderade nyss, och det fick mig att tänka på det där om då Brandy och hennes konstiga,
orakade kompis på nåt sätt kraschlandade.."
VARIO:"Och vad jag kan gissa på, så var orsaken just det som hände dig förut, eller hur?"
Warrio:"... Ja, exakt. Men, om nu detta har hänt, så måste väl flygplanet vi nu är i krascha förr eller senare!!"
VARIO:"hmm...."
Utanför själva flygplanet ser vi att planet bara helt plötsligt tvärstannar, och är på väg att dyka rakt ner:
Warrio:"... Jag och min stora käft.."
Warrio och VARIO:"YAAAAARRRRGHH!!!"
Planet störtar neråt, och bröderna Warrio och VARIO är som hysteriskt panikslagna... framför allt VARIO, eftersom
han är tyvärr skraj för att flyga i flygplan, speciellt om man är på väg att störta. Någon timme senare ser vi att
planet har störtat nånstans utanför en djungel. Warrio och VARIO däremot slungades ut ur planet, och ligger nu
troligen nånstans inne i djungeln, helt däckade av färden neråt. Samtidigt hemma hos Wario-Ware-Man:
Wario-Ware-Man:"Hmm... undrar hur de har det. Får ta och kolla lite på TVn vart de kan tagit vägen... Men för
i helv.. vill inte TVn slå på eller?? Jag slår en signal till de istället.."
...*Boooop... boooop*
Wario-Ware-Man:"Kom igen, svara någon gång!... Åh toppen, jag hör bara en massa brus i min linje... Åh vitlök,
tänk om nånting har hänt de!! På något sätt måste man väl få nån respons från de!.."
Tillbaka till TV-världen, där de andra Wariobröderna ligger mitt i djungeln:
Warrio:"ZZzzz... ??... Uugh, vart är vi nånstans...? Hördu VARIO, vakna!"
VARIO:"Zzz.. haöh?!"
Warrio:"Vakna. Vi verkar ha krashlandat mitt inne i en djungel!"
VARIO:"Jaså?.. men, jag ser inget flygplansvrak här?"
Warrio:"Mm, inte jag heller.. Vad kan det finnas här omkring tro.. ska vi gå eller?"
VARIO:"Mjaaee.. Jag e inte riktigt hundra där... kan vi inte bara åka hem eller?"
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Warrio:"Sorry, men bara Wario-Ware-Man har fjärren. Vi måste bege oss iväg in, annars så... ja, vem vet vad som
kommer kunna hända oss, men det lär nog inte bli trevligt iallafall."
VARIO:"... ok, jag kommer väl med då."
Bröderna går iväg in mot de djupaste delarna av djungeln, och under deras lilla upptäcksfärd stöter de på en hel
del konstigt som de tidigare aldrig vart med om:
VARIO:"Ömm... Warrio?"
Warrio:"Ja, vad e det nu?"
VARIO:"Alla de där djuren här och var... de.. de ser ut att prata det språk som VI gör.."
Warrio:"Ja? Skulle det vara märkvärdigt i en sådan serie som denna tror du?"
VARIO:"... Vad menar du nu?"
Warrio:"Um... never mind... kan vi inte bara gå vidare nu?"
VARIO:"Ok då. Kommer... Hmm, undrar om... huh? En Boa orm??!"
Lola Boa:"Lola Boa mer exakt, men kalla mig bara Lola!"
VARIO:"Jaha?!... Öh, angenämt Lola... Du ser, jag... Warrio!!"
Warrio:"Jaha, har han problem nu eller.."
Sen borta hos VARIO och Lola:
Warrio:"Jaha VARIO, vad är det nu om. Vad har jag sagt om att vara i närheten av djuren!"
VARIO:"Du, det är inte vad du tror.. du ser, denna orm bara dök upp från ingenstans liksom och..."
Lola Boa:"Tja.. mitt namn är Lola Boa, och jag bara undrar vad såna typer som ni gör här. Har aldrig någonsin sett
er häromkring tidigare."
Warrio:"... Jaså, en talande orm! Det var ju nåt nytt... tja... vart vi kommer ifrån tror jag inte e speciellt viktigt
va?... iallafall, jag e Warrio, och han där med svarta overaller och vit t-shirt är VARIO... namnet stavas förstås
med stora bokstäver... Ja, för bara nån stund sen kraschlandade ett flygplan som vi var ombord på, men vi verkar
ha slungats en bit iväg från stället där planet kraschade... vart det nu kan ha kraschat förstås. Har du någon aning
om vart det hamnat VARIO?"
VARIO:"Öh... näpp, har ingen aning jag heller. Vi vet inte ens vart i denna djungeln vi är nu."
Lola Boa:"Tyvärr kan jag inget hjälpa er, för jag måste iväg och äta upp någon."
Warrio:"Öh, ursäkta mig, men sa du just "äta upp nån"?"
Lola Boa:"Ok ok, jag har en tendens till att försöka svälja någon hel, även om det är någon av mina vänner eller
inte. Men, det var nice att samtala med er främlingar iallafall."
VARIO:"Vad du än gör, så ät INTE upp MIG iallafall."
Lola Boa:"ÄÄh, varför skulle jag göra det?"
... *GLOMP!*
Lola Boa:"... Ooops."
Warrio:"Jaha. Visste väl att detta skulle ske.. Öh. Ursäkta mig Lola, men... kan du spy upp min bror igen? Jag
tror inte han tycker om detta."
Lola Boa:"Ok-dookie."
*HOUMM..* *BLARF!!*
Warrio:"YUCK!!"
VARIO:"Tack så himla mycket för det där du..."
Lola Boa:"inga problem.."
Warrio:"Nåja. Kom nu VARIO, vi måste vidare."
VARIO:"Alright, e på väg."
Tja. Det där var en av de konstiga upplevelserna iallafall, resten borde vi nog inte gå alltför mycket in på.. Nåväl,
efter att våra bröder konfronterats av en talande orm beger de sig vidare. Senare någon annanstans ser vi den
där tjejen VARIO förut såg när de åkte flygplan, och som det verkar vet inte hon heller vart hon hamnat... ok,
nånting e fel, eller hur va? Egentligen ska väl Herr Morris vara med i denna serien, men på grund av att Warrio och
VARIO på något omedvetet sätt förhindrat mötandet av de båda är inte fallet så nu, utan hon e själv... jag har en
föga känsla av att detta kommer bli en smula... konstigt.. eller var det knäppt?... Whatever. Bara läs nu, ok.:
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Brandy:"Det var ju just snyggt. När man väl är på väg bort till ett spa långt bort, så ska allting plötsligt gå snett..
undrar fortfarande vart jag är nånstans.. om jag bara åtminstone kan få en karta hem..."
Tja, det får vi se senare, för nu går vi tillbaka till Wariobröderna igen, och de verkar ha kommit en bra bit. Warrio
njuter av livet just nu medans VARIO hela tiden går runt och är hungrig:
VARIO:"Warrio.."
Warrio:"Vad e det nu då?"
VARIO:"Jag e hungrig!"
Warrio:"Ja, det är jag med. Men tyvärr kom de där dumma örnarna och snodde våran matsäck medans vi låg och
sov, och så är det med det. Vi måste fortsätta, annars kanske vi aldrig mer kommer hem igen."
VARIO:"Och vad menar du med det?"
Warrio:"... tjaa, Wario-Ware-Man kanske slarvar bort fjärren under något tillfälle där hemma eller nåt, eller också
måste han gå på dass..."
VARIO:"Gå på dass?? ... Åh, nu förstår jag."
Warrio:"Precis. Så det gäller att inte ta alltför LÅNG tid på sig, annars kan något sånt där hända."
VARIO:"Tjaa... inte hjälpte detta lilla snacket iallafall, för jag e fortfarande hungrig."
Warrio:"Ja ja. Vi fortsätter gå så får vi se sen om vi kan hitta någon hamburgerresturang eller nåt."
VARIO:"Det vill säga, om det nu finns någon härute i den vilda djungeln.."
Warrio:"... Aja, det får vi se sen. Kan vi fortsätta gå nu eller?"
VARIO:"Ok, jag kommer."
*Bleep*
Warrio:"Vad?!... åh, ringer min Walkie-Talkie? ... Ja, Warrio i luren."
Wario-Ware-Man, i andra änden:"Tjena Warrio. Går det bra för er i TV-världen?"
Warrio:"Tja.. går bra gör det väl. Vi har precis blivit bestulna av ett gäng snobbiga örnar."
Wario-Ware-man:"Va? Vad stal de??"
Warrio:"Våran matsäck..."
Wario-Ware-Man:"Åh... rätt typiskt att hända just er antar jag väl. Anyway, vart är ni just nu?"
Warrio:"men, ser du inte det på TV-skärmen eller?"
Wario-Ware-man:"Inte för tillfället. TV-rutan verkar ha lagt av, och den har varit sån nu i över 2 timmar."
Warrio:"Tja.. har du ringt efter service?"
Wario-Ware-man:"Japp. Jag ringde någon TV-reperatörsbolag för nån stund sen, och snubben som var ansvarig för
bolaget sade till mig att det kostade runt 500 spänn för reparation, men så mycket har vi inte i plånboken, så jag
frågade honom om det gick bra med vitlök som valuta, vilket det gjorde.. kommer troligen kosta 15 vitlökar eller
nåt. Så länge kan vi ju åtminstone kommunisera... och stirra på en blank TV-ruta förstås."
Warrio:"Öh... det är ju alltid nåt iallafall. Var det något mer?"
Wario-Ware-Man:"Jo, en sak till... din papegoja sitter just nu på vårt dass här hemma och lägger vitlök!"
Warrio:"Va?? gör även han sina behov i toaletten?! måste jag se sen när vi kommer hem."
Wario-Ware-Man:"Tja.. vore bra om ni kunde skynda er lite en smula, för han sitter även och lyssnar på fotbollsmatch
på radion därinne samtidigt som han skiter, med hejartuta och allt!"
Warrio:"... ibland blir den där papegojan bara värre och värre alltså.. men oroa dig inte, vi kommer snart hem igen...
när du väl trycker på fjärren förstås."
Wario-Ware-Man:"Ok ok, klart jag kommer ihåg det. Men ha det så nice bröder, så hörs vi sen igen senare."
Warrio:"Ok. Bye bye Wario-Ware-man."
*Click.*
VARIO:"Var det Wario-Ware-Man eller?"
Warrio:"Jepp. Han ville bara höra hur det var med oss. Han ville även meddela att våran TV hemma är paj i rutan,
men han har ringt ett TV-repareringbolag som nu ska komma och titta på den. Dessutom har min papegoja börjat
gå på toaletten!"
VARIO:"Jaså gör han det? tycker inte jag är något märkvärdigt. Han går ju på dass som alla andra fåglar."
Warrio:"VÅRAN toalett menar jag. Inte lägger han bara vitlök, utan har även radion därinne och lyssnar på fotboll!"
Wario Show series2 ep16 sida6

VARIO:"Ok, det där kan man bara kalla knäppt alltså!"
Warrio:"Nåja, nog om det. Nu får vi ta och vandra vidare om vi nu tänker få oss något i magen."
VARIO:"ÅÅh, jag kan knappt bärga mig att få stoppa i mig en vitlöksburgare sen!"
Bröderna fortsätter vidare i hopp om att hitta en hamburgerresturang ute i djungeln. Wariobrödernas TV hemma i
huset verkar ha pajat i skärmkortet, så Wario-Ware-Man kan just nu bara kommunisera med sina bröder via
Walkie-Talkie. Papegojan sitter på dass och lägger vitlök samtidigt som han lyssnar på fotbollsmatch via deras
radio. Vi ska strax återgå till Wario-Ware-Man, men först inför vi en liten kort serie mellan.. för att fylla i
några blanka rader i denna storyboard:
--Start of Kortis-Wario-Ware-Man:"Hallå på er läsare. Vi är nu hemma i vårat hus. Rätt mysigt och hemtrevligt va? Om vi nu går ut
till våran trädgård utanför, så.. följ med vet ja."
Väl utanför huset:
Wario-Ware-Man:"Som ni ser här har vi det snyggt och rent och fint i våran tomt här.. inte en vitlöksklyfta i
sikte. Om vi nu tar en titt borta hos Wario, så lär det nog se helt annorlunda ut."
Borta på Wario's tomt är det inte så värst snyggt. Vitlöksklyfter ligger utspridda överallt, snorkråker täcker hans
gräsmatta, och Warionäsor går runt och käkar upp vitlöken och förorenar. Men framför allt och sist, men inte minst:
*BBRRÖÖÖÖÖÖÖLLL!!!*
Wario-Ware-Man:"Sniff sniff... och så får vi SJÄLVKLART INTE glömma bort dom fisar som Wario lägger av i
sitt utedass då och då!"
Wario, tittar ut ur dassdörren:"Ha, känn på den DÄR hördu!"
Wario-Ware-Man:"Vad trevligt av dig att fyra av den där precis just nu."
Wario:"Mina fisar är OÖVERVINNELIGA, OSLAGBARA, och OSTOPPBARA, MWAAHAHAHAHAA!!"
Wario-Ware-Man:"Tjaa... Till skillnad från hans sätt att prata på, så vill vi nog inte gå in på hur hans hus ser ut
inuti..."
Wario:"Tjaa.. jag kan lägga till några detaljer om ett och annat med mitt hus.."
Wario-Ware-Man:"Nej Wario, det behövs inte.."
Wario:"Äh kom igen."
Wario-Ware-Man:"NEJ säger jag."
Wario:"Tjaa.. jag kan säga att... i mitt sovrum så har jag en mängd schimpanser i en liten bur... I stål förstås.
Dessutom har jag en flock Warionäsor till husdjur, och de gör ALLT man säger till en, typ peta näsan, kliar en i
röva, och..."
Wario-Ware-Man:"... om jag försöker med det här så... ja ja. Tackar Wario för din samverkan i denna kortis."
Wario:"Det var så lite så. Kom gärna och fråga mig om mer saker ni behöver veta.."
Wario-Ware-Man:"Yeah yeah... Ah, äntligen. Det där fick definitivt tyst på honom, annars hade vi nog fått veta
om hur hans privatliv ser ut om inte jag hindrat honom... nåja. Ha det bra läsare, och tänk på att inte låta eran tomt
gro igen med smuts och dynga, och försök sköta om den också, så mår både du, och alla andra i din omgivning mycket
bättre... och tänk på att INTE ha en granne som Wario, för... ja, ni vet nog vad som kommer hända i slutändan
sen... Aja. Ha det bra. Bye bye."
--End of Kortis-Ja du, så kan det vara att ha en granne som mig... ÖÖh, Wario menar jag... ja, jag heter väl också Wario, men
jag är den som berättar den här historien för er dönickar... Om vi lägger det där åt sidan, så går vi tillbaka till
Wario-Ware-Man hemma i deras hus. Han går runt lite och tittar omkring... på grund av att han är lite uttråkad just nu:
Wario-Ware-Man:"Hmm... nu när mina bröder är ute på äventyr så kanske jag ska ta och kika lite i deras rum...
inte sovrum förstås, för vi sover ju i samma säng."
Wario-Ware-Man går in i deras... vad-det-nu-e-för-nåt rum, och kikar lite:
Wario-Ware-man:"Jaha, här var det städat minsann. Inte nån sak på golvet alls... men, där har vi ju deras flyttlåder.. hade de glömt ställa ner de i källarn eller?"
Han går till Warrio & VARIO's flyttlåder och rotar lite. Till hans förvåning och misstänksamhet hittar han en hel
del grejor och skrot som de bara glömt av att de hade:
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Wario-Ware-Man:"Vad mycket SKIT de har i sina flyttkartonger. Här har vi halvätna småchokladkakor, gamla
flaskor med vatten, och en massa vitlöksskal. Måste nog haft med sig det under färden bort till mitt spelföretag,
packat ner det sen i dessa kartonger, och bara glömt av det sen efter att vi flyttade hit. Men, här har de mer
saker. Även fotoalbum till och med! Ett för deras barndom, ett för deras tidiga vuxenliv, och ett för hur de
ungefär är i nuet, fast ändå ganska tidigt långt innan vi mötte igen... detta blir grejer det att kika lite i de
här, hehe... om vi börjar med barndomsalbumet... här har vi en bild på de efter att de föddes. Warrio suger på
sin mustasch medans VARIO är helt skraj för alla sjuksköterskor i förlossningsrummet, vilket förklarar att han sen
i nästa bild springer ifrån rummet med farsan springandes efter. I denna bild ger morsan bröderna modermjölk, fast
VARIO verkar inte se så nöjd ut, vilket syns tydligt på hans ansiktsuttryck. I bilden efter denna visar det sig att
VARIO egentligen ville ha vitlök, men far sade nej, så han smög ut obemärkt till närmaste mataffär inne i sjukhuset
och köpte en näve påsar med vitlök med farsans plånbok som han stal av honom. I denna bild har de vuxit upp litegrann, och ser ut att vara nånstans i 7-8 årsåldern. Warrio springer runt i lägenheten och leker med trumpinnar,
och VARIO sitter bara still och gör inte nåt alls!... I vuxenalbumet på första bilden har de tagit studenten, men
VARIO klantade till det som man ser på följande bilder, och de blev därmed av med deras studentdiplom. I nästa
bild försöker de sig på att gå på Rock'n Roll turneér, inklusive 80-tals pop... vilket inte gick så bra, eftersom på
följande bild ser man att de blir buade och kritiserade, och VARIO gråter av det han hör från publiken, och
lämnar därefter scenrummet i ren skam med Warrio springandes efter honom... ok, deras tidiga vuxenliv var nog
inte så lyckat kanske..."
Medans Wario-Ware-Man går igenom deras "vuxenalbum" så går vi över till de andra i TV-världen igen, och de
har nu vandrat och vandrat, men ändå inte hittat någon som helst resturang alls:
VARIO:"*Pust.. Phöö..* Warrio, jag orkar inte gå längre. Är hungrig som fanken..."
Warrio:"Du, det verkar som att vi inte hittar någon hamburgerrest... men tjena, DÄR har vi ju den!"
VARIO:"Va?"
Warrio:"Alldeles precis framför oss! Kom VARIO, det ligger bara några meter bort!"
VARIO:"Du skämtar va? Wahoo! Jag kommer!!"
Tillbaka till Wario-Ware-Man:
Wario-Ware-Man:"Ok, var det albumet det. Dags att gå igenom det sista albumet här.. Jepp, som jag förväntade
mig. Här har vi bilder från den tiden då de fortfarande bodde uppe på deras bergspelare.. I första bildern här
ligger de ute i gräset och latar sig medans solen lyser upp från himlen. I nästa och följande bilder verkar det som
att... som att Warrio tagit bilder av VARIO i bara kalsingarna... *Fniss* ... Tja, antagligen gjorde han det bara
för att retas lite med honom, och samtidigt hade han anmält sig till en filmtävling som man ser på den sista bilden
från det momentet, där han står framför byggnaden med en prisbuckla med VARIO ståendes bredvid i ren pinsamhet
medans folk skrattar åt honom.. Men han fick iallafall trösta sig med en liten glass åtminstone... jadu, brödraskap
i denna familj... På nästa bild däremot ser vi att de är ute och kör med sin häftiga kärra, med bröderna vinkandes
mot kameran samtidigt som de ler. I ett annat har de hamnat i fängelse,på grund av ett missförstånd. De verkade
ha tagits fel för ett par rånare i närheten. I bilden innan den andra ser vi hur VARIO desperat försöker komma ut
ur polisstationen i ren paranoisk skräck, eftersom han inte tycker om fängelser. I bilden efter dessa två så har de
blivit frisläppta efter att polisen tagit reda på de som egentligen låg bakom rånet... Och här har vi en bild på när
de sitter hemma och spelar Smash Bros. Brawl, vilket ser ut att vara vid den perioden då brawl var ett väldigt
hett spel bland folk, inklusive ConkerGuru, den där snubben som hackar Conker och allt, och som även är den
personen som skapade denna serie... På den absolut sista bilden här sitter de framför TVn och zappar efter något
bra program, med vitlöksskålar och saft på bordet... och resterande av detta album är helt tomt.. ingen bild på då
de skulle ge sig ut till mig?? ... De har säkert tagit någon, fast de har nog kanske inte satt in det i detta album
än... Phew, var de albumena det, nu över till allt annat.. här har vi kopian av vårat första och sista WarioWare
spel ihop, innan vi började göra liknande spel under Wario Fatsos Inc. namnet.. Kartongen är borta, men manualen
och spelkasetten verkar vara kvar i lådan. Kanske sålde boxen till återvinning för att få ihop lite kosing inför
flytten.”
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Wario-Ware-Man:”Och här har vi postern för mitt då senaste WarioWare spel, "WarioWare, Do it Yourself".. måtte
säga att parodin som den visar var ju bara lite för... konstig av sig... vad gör den här i låderna förresten?... var de fans
av mina spel tro? ... Nåväl, detta verkar vara allt de har här, resten som var i dessa kartonger var ju bara sängkläder och
klädesplagg... för att inte tala om en HEL mängd sletna kalsingar.. tur att vi slängt de nu... Näpp, nu får det vara bra.
Dags att gå och sätta sig i soffan igen."
Efter att ha kikat i deras flyttlåder så går Wario-Ware-man tillbaka till TV rummet och sätter sig i soffan igen.
Tillbaka till Warrio och VARIO så har de nu äntligen hittat en hamburgerresturang, vilket syns på käket de har
med sig:
VARIO:"OOh, Nam Nam! *Crunch, crunch*"
Warrio:"Höhö, det där gjorde vi ena bra sörru VARIO. Vilken tur att du var hungrig, annars hade vi aldrig tänkt
tanken på att hitta en haburgerresturang!"
VARIO:"Fy vad mätt, go och rund om magen jag kommer bli sen!"
Warrio:"Du, du har alltid varit rund och tjock om magen, bara så att du vet det."
VARIO:"Jaha, och varför kallar du mig tjock?"
Warrio:"Inget speciellt, ville bara påminna dig om det."
VARIO:"Men.. DU är ju tjock du med!"
Warrio:"... Ja, klart jag vet det, men... ok, kan vi glömma detta nu och fortsätta?"
VARIO:"Alright. Kommer."
Warrio:"Förresten, du har en Wario-näsa på din burgare!"
VARIO:"Va?... GAAH!!!"
Warrio:"Jaha, nu ska vi skrämma iväg den igen.. men, den stack tydligen inte."
VARIO:"Warrio, den sitter kvar på min burgare!"
Warrio:"Amen fånga den då."
VARIO:"Hur då? Vi har ju ingen håv med oss!"
Warrio:"Bara grabba tag i den med händerna pappskalle."
VARIO:"Ok."
VARIO smyger försiktigt mot Warionäsan, som nu sitter på hans vitlöksburgare och mumsar på den med
sina näsborrar. Kommer detta lyckas tror ni?:
VARIO:"Försiktigt.. försiktigt... fööörsiktigt..."
När VARIO väl närmar sig näsan vänder den sig helt plötsligt mot VARIO, och börjar mumla ett väldigt
obegripligt språk som VARIO inte förstår sig på. Sen ser den VARIO som en slags konung och med sin
mustasch börjer avge ett konstigt läte, troligen för att markera att VARIO är en av de:
VARIO:"Öhm... Warrio. Förstod du vad den där Warionäsan sa nyss?"
Warrio:"Ööh.. jag hörde inte ett dyft. Men nu låter det som om den fiser!"
VARIO:"Jepp, oerhört märkvärdigt."
Warrio:"Äh, whatever. Jag tänker fånga den iallafall! RAAARRRGH!!"
Warrio försöker fånga Warionäsan, men lyckas inte och Warionäsan springer nu sin kos:
VARIO:"Vad gjorde du sådär för?? Det började faktiskt bli lite intressant där."
Warrio:"Skit i det nu. Vi måste hinna ifatt den. Kom VARIO!"
VARIO:"Ok ok!"
De springer iväg och försöker hinna ifatt Warionäsan. De är verkligen på hugget, och låter den inte
smita iväg utom synhåll. Någon timme senare har de kommit en väldigt lång väg, men har tyvärr tappat
bort Warionäsan, så de bestämmer sig för att stanna en liten stund:
VARIO:"Nää vet du, den där är verkligen snabb av sig alltså!"
Warrio:"Som att springa på löpande bandet nästan..."
VARIO:"Tja, vi verkar ha kommit en bit nu iallafall."
Warrio:"Undrar när Wario-Ware-Man tänker höra av sig igen. Jag går bort och pinkar en stund VARIO,
för jag har inte pinkat på flera evigheter."
VARIO:"Men.. kan inte jag få följa med??"
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Warrio:"Nej, jag vill gärna pissa ifred tack. Du kan stanna här så länge och hålla utkik efter Warionäsor."
VARIO:"Men... ah, ok då... Hmpf, så tyket då. Nåja, någon gång ser man väl en eller två Warionäsor
skuttandes omkring här."
VARIO står och håller utkik efter Warionäsor medans Warrio går iväg bakom nåt träd och pinkar. Till
en början är han inte speciellt glad över det hela, men efter några minuter börjar han bli oerhört uttråkad
och bestämmer sig för att gå runt lite:
VARIO:"Hmm... undrar vad för konstigheter det finns omkring här." *BOOOP!*
VARIO:"Huh? Ringer det nu igen?? ... Ja, VARIO i luren."
Wario-Ware-Man i andra änden:"Tjena VARIO, hur går det för er?"
VARIO:"Tjaa.. Vi har käkat lite krubb, jagat en Warionäsa och tappat bort den, och nu är Warrio iväg
nånstans och pinkar medans jag fick hålla utkik efter Warionäsor. Hur e det med TV'n?"
Wario-Ware-Man:"Tja.. de håller på och reparerar den nu, så någon gång ska vi väl få igång den igen.
Förresten håller Papegojan på och lagar lite käk till mig nu."
VARIO:"Vad hungrig jag börjar bli nu... nåja, när tänker du sända oss tillbaka till våran värld igen?"
Wario-Ware-Man:"När jag väl hittar fjärren igen, för papegojan stal den förut medans jag var och rotade
i era flyttkartonger."
VARIO:"Va, vilka kartonger då? Jag minns inte att vi hade några med oss under flytten."
Wario-Ware-Man:"Jo det hade ni allt, och gissa vad jag hittade där. Några gamla fotoalbum på er då ni var
yngre, och det första och sista spelet vi gjorde ihop under WarioWare Inc. namnet!"
VARIO:"Jaså, har vi kvar det än??"
Wario-Ware-Man:"Jepp. Kartongen är tyvärr borta, men spelkassetten och manualen finns kvar där i."
VARIO:"Nu börjar vissa minnen komma tillbaka till mig nu när vi pratar om det."
Wario-Ware-Man:"Jepp, det var tider då... Hur är tillvaron nu annars?"
VARIO:"Tjaa... lite risigt tyvärr, men någon gång kommer det säkert bli bättre..."
Medans VARIO prater med Wario-Ware-Man via Walkie-Talkie'n så går vi bort en bit, och ser den där Brandy
som vi tidigare såg, och hon vet fortfarande inte vart hon ska ta vägen:
Brandy:"Suck.. det här är ju bara FÖR toppen. Jag kommer aldrig nånsin komma hem igen! ... men, vem är det där?"
Brandy går mot snubben(VARIO) som står och pratar i sin Walkie-Talkie. Över till VARIO igen:
Wario-Ware-Man i Walkie-Talkie'n:"Ja du, papegojan e allt bra konstig av sig ibland. Om Warrio inte skaffat den
så hade nog Wario-Island aldrig nånsin uppstått."
VARIO:"Alldeles precis. Hur är det med Wario förresten?"
Wario-Ware-Man:"Jo.. han ligger i sin hängmatta och sover ute i solen, så han har det ganska bra. Stör sig visserligen
på snubbarna som är här och fixar min TV, men han verkar för lat för att ens resa sig ur hängmattan, hehe"
Brandy:"Tjena, vem är du?"
VARIO:"!?... Em, jag tror jag borde lägga på nu Wario-Ware-Man, för det verkar som om vi har besök."
Wario-Ware-Man:"Åh, ok. Bye bye då."
VARIO:"Bye bye." *CLICK!*
Brandy:"Öh, vem var det du pratade med i telefon?"
VARIO:"Ja, det var en nära broder till mig, men... Ämen hallå, jag såg dig på det där planet vi var ombord på förut, och
vem är du förresten?"
Brandy:"Brandy Harrington."
VARIO:"Och jag är VARIO. Namnet stavas faktiskt med stora bokstäver. Vad gör du här förresten?"
Brandy:"Tänkte just fråga dig samma sak faktiskt. Mjaa, jag var på väg till ett spa, men så störtade planet helt plötsligt
och allt blev kolsvart i mina ögon."
VARIO:"Tjaa.. jag vet nog varför planet började kraschlanda så där, men det vill jag helst inte gå in på. Undrar när min
brorsa är klar..."
Warrio:"*Pust* *Phew*, äntligen hann jag ifatt dig VARIO. Varför gick du bara iväg sådär? ... Amen tjena, vem är det
där?"
VARIO:"Åh, är du redan här nu? Tja, det här är Brandy Harrington."
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Warrio:"Tjejen från Brandy och? ... eh, never mind. Vet du hur vi kan ta oss ut ur denna djungeln?"
Brandy:"Nope, sorry. Jag själv letar faktiskt efter nånstans där jag kan köpa en karta hem."
Warrio:"Vi letar bara efter en väg ut härifrån, men det verkar som om vi är vilse..."
VARIO:"Kan vi ta och gå nu Warrio, vi måste hitta ut härifrån."
Brandy:"Varför inte gå tillsammans?"
Warrio:"Not too keen on it.."
VARIO:"Äh kom igen va Warrio, vi lär behöva lite company under våran färd ut ur djungeln."
Warrio:"Ah, ok då."
Brandy:"Yeahoo! Vad kul vi ska ha ihop!!" *börjar hoppa upp och ner i ren exaltering*
Warrio:"Jaja, huvudsaken är om vi hittar en väg ut så småningom."
VARIO:"Så.. vad tycker du vi ska göra?"
Brandy:"Tjaa.. till en början kanske hitta nånstans att bo? Förresten, du verkar väldigt trevlig av dig VARIO.."
VARIO:"Tja... jag är gärna mer försiktig med saker och ting än att vara helt ovetande, så... men, ska vi inte
hitta någonstans att slå läger kanske? Det börjar bli lite sent liksom."
Brandy:"Åh, just det ja."
Warrio:"Amen vad väntar vi på då, kom så hittar vi något ställe att slå läger på."
VARIO:"Alright, kommer!"
Jepp, verkar som att våra bröder har mött Brandy nu, och alla tre går iväg för att hitta någonstans att slå sig ner på.
Under tiden medans de går så har VARIO och Brandy goda moment tillsammans... eller rättare sagt för varje sak som
VARIO säger så dras Brandy mer och mer till honom på något obegripligt sätt... ah whatever, detta är ju ingen
direkt kärleksroman om man säger så, så vadå? Ah, bara glöm det nu, ok?:
VARIO:"Warrio!"
Warrio:"Ja VARIO, vad är det nu."
VARIO:"Brandy här verkar dra sig till mig av någon outgrundlig anledning!"
Brandy, går precis bredvid VARIO:"Du, kan inte du berätta lite om det där med eran papegoja, det låter lite intressant."
VARIO:"Mjaa.. kan jag väl."
Warrio:"Tja, och nu vet vi varför iallafall; du är alldeles för lugn och försiktig av dig... Äh, nu ska vi inte tjata mer om
det.
Vart kan vi tänkas slå läger någonstans?"
Brandy:"Låt mig titta omkring här lite... tja, vad sägs om här vid klippan!"
Warrio:"Kan nog funka galant. Vi behöver allt lite utsikt också. VARIO, ta av dig ryggsäcken och leta efter tältet vi tog
med oss."
VARIO:"Du, vi har ingen ryggsäck nu faktiskt, så det så."
Warrio:"Ååh, just det ja. Örnarna kom ju och snodde den, vilket tältet också låg i!"
Brandy:"Äh, det går lika med detta lövet jag hittade."
VARIO:"Ämen har man sett, vad stort det är! Bra gjort av dig Brandy."
Warrio:"Jag kan inte tro mina ögon... hur tusan kan löv vara så stora?"
Brandy:"Ämen är det inte klart. Detta är ju en djungel, så här finns det allt möjligt tropiskt, typ exempel
dessa enorma palmlöv."
Warrio:"Tja... Äh, jag tror det kan komma till användning som tak. Ok, bara att slå läger här då."
Brandy:"Ok. VARIO, kan du komma och hjälpa mig med taket är du snäll?"
VARIO:"Ok."
Medans våra vänner håller på och grejar iordning tältet så går vi tillbaks hem till Wario-Ware-Man igen, och här går
allt på med glans. Papegojan har fixat käk till honom så han behöver inte svälta:
Wario-Ware-Man:"*Munch, crunch* Du, det måste jag säga dig papegojan, du är verkligen en mästerkock alltså!
Maten är DELÍKAT."
Papegojan:"Papegoja tackar så mycket!"
Wario-Ware-Man:"Ok, hur mycket blir det för reparationen?"
TV-reparatörn:"Runt 15 vitlökar."
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Wario-Ware-Man:"Alright. Ska gå till kylen och hämta de bara."
Sen efter att Wario-Ware-Man gått till kylen och hämtat vitlökarna:
Wario-Ware-Man:"Här har du dealen. Är lite kalla visserligen, men de duger nog allt."
TV-reparatörn:"Ok, tackar."
Wario-Ware-Man:"Tack så mycket för att du kunde komma och reparera TVn."
TV-reparatörn:"Inga problem."
Wario-Ware-Man:"Ok, då är det bara att testa om skärmen går igång nu!"
Utanför, där Wario ligger i hängmattan på sin tomt:
Wario:"Zzzz... Huh? GRRR."
TV-reparatörn:"Hallå eller, får man inte ens gå förbi??"
Wario:"Åh, jaså det är du igen. Kom inte och reparera MIN TV iallafall, den går smidigt och galant nog."
TV-reparatörn:"Som om jag skulle bry mig ens... Ciao fatso, vi sticker nu iallafall."
Wario:"Och VEM kallar du fatso va?"
TV-reparatörn:"Ingen. Ligg du där och fis i din hängmatta, för nu måste vi sticka iväg."
Wario:"Så trevligt då..."
Och så sticker de nu iväg efter att ha reparerat Wario-Ware-Man's TV, och han verkar vara lycklig över
att den fungerar iallafall. Tillbaka till TV-världen så är tillvaron än så länge ganksa bra för våra bröder.
Visserligen blir väl VARIO distraherad av Brandy då och då, men nu verkar hennes dragande till honom inte lika
stark eftersom hon har lärt känna bröderna lite mer:
Warrio:"Aah, detta e livet. Om Wario-Ware-Man bara var här nu.."
VARIO:"Tur vi sparade denna vitlök, annars hade det blivit lite kört.."
Brandy:"VARIO! Kan du komma hit en stund?"
VARIO:"Aah, inte nu igen, jag som tänkte käka... jaja, jag kommer!"
Brandy:"Jag tänkte jag skulle gå iväg och utforska det här stället lite, vill ni med?"
VARIO:"Mjaa. Lite motion skadar väl inte... Warrio, vill du med?"
Warrio:"Åh nä, jag stannar här. Jag tänkte just fråga dig om du ville med mig och leta efter Warionäsor, men
det verkar väl få bli jag själv då."
VARIO:"Jaha, ha det så bra då."
Warrio:"Detsamma."
Brandy:"Ok VARIO, kom så går vi!"
VARIO:"Alright."
VARIO och Brandy går iväg ut på lite äventyr medans Warrio fokuserar på att försöka fånga sin första Warionäsa.
Om han kommer lyckas än eller inte vet ingen ännu...
Warrio:"Shaddup. Jag kommer VISST lyckas, punkt slut."
Lägg av nu, det är JAG som berättar i denna serie, ingen annan.
Warrio:"Ja, men du hörs oerhört mycket. Har du en megafon i handen när du ska berätta eller?"
Nej, har jag inte! Kan du sluta nu eller, jag vill gärna få berätta klart!
Warrio:"Ok ok. Berätta på du, så gör jag mitt."
Tackar! ... Ok, vart var vi nu... Åh, just det, medans Warrio ska försöka fånga Warionäsor så är Brandy och
VARIO ute på upptäcksfärd. Vid något tillfälle senare har de kommit fram till bergsklipporna, och de klättrar, går
på klippkanter och har sig:
VARIO:"Ojoj, här var det verkligen en smal stig."
Brandy:"Bara håll mig i handen och titta inte ner så kommer vi allt fram ska du se."
VARIO:"Tja.. Jag vet inte om jag borde titta ner eller inte, men jag är ganska höjdrädd!!"
Brandy:"Ingen fara VARIO, du kommer inte falla så länge jag håller dig. Förresten är vi snart där!"
VARIO:"Åhh, ljuva skatter.. här kommer vi!! ... hoppas jag iallafall."
Samtidigt hos Warrio:
Warrio:"Ah fan, inte en enda jädra Warionäsa i sikte... men titta där, här har vi ju en!"
Warrio försöker fånga den till varje pris, men hur mycket han än försöker...:
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Warrio:"Så fångar jag den inte iallafall, och där står den och retar mig.. grr..." *BOOP!*
Warrio:"Huh, ringer min mobil nu igen?? Japp, det är jag."
Wario-Ware-Man i andra änden:"Tjena Warrio, hur går saker och ting?"
Warrio:"Men, skulle du inte reparera TVn så du kan se vart vi är?"
Wario-Ware-Man:"Tjaee, mottagningen här hemma är ganska dålig nu, så jag ser knappt ett skit på TVn just nu."
Warrio:"Åh, ok."
Wario-Ware-Man:"Så.. Vad pågår just nu?"
Warrio:"Tja, jag försöker fånga Warionäsor, och VARIO och Brandy e ute och utforskar lite."
Wario-Ware-Man:"Brandy?"
Warrio:"Öh, never mind. Så, hur går det hemma?"
Wario-Ware-Man:"Tja.. lite risigt nu för tillfället. Jag har inget och titta på TV, och din papegoja har snott dasset igen."
Warrio:"Wow, snacka om att vara papegojnödig alltså... ok, var nog inte ett så bra skämt kanske."
Wario-Ware-Man:"Uppenbarligen inte. Men hoppas ni har det bra fortsättningvis. När jag väl hittar fjärren
igen så ska jag dra hem er hit igen."
Warrio:"Ok. Detsamma här." *CLICK!*
Tillbaka till VARIO och Brandy så har de efter mycket klättrande och många branta klippkanter kommit fram
mot deras mål med upptäcksfärden; en stor skatt som tydligen ligger begravd uppe på toppen av berget:
VARIO:"Men tjena, har vi kommit fram nu eller?"
Brandy:"Jepp, det sägs enligt en gammal karta här att här ligger en begravd skatt, men... ÅH, att jag inte
tog med spadar!"
VARIO:"Ah, inga problem. Lämna detta till mig!"
VARIO går fram till krysset där skatten troligtvis ligger begravd, tar fram en stor borr och börjar borra sig neråt.
Brandy står och tittar på i ren förvåning, speciellt undrar hon hur fanken han kunde få plats med den där jättestora
borren i fickan. Några minuter senare har han borrat färdigt, och upp kommer med den begravda skatten. Brandy tar
emot kistan, och med VARIO's hjälp öppnar den. Till bådas förvåning och hopp ligger det en hel mängd med skatter
och mynt i den, allting värt flera miljoner:
Brandy:"Yehoo, ser man på. Inte visste jag att min dag skulle bli så här!"
VARIO:"Rubiner, smaragder, och en hel del annat smått och gott här! Detta kommer vi nog verkligen ta hem! Men, jag
vill då bannemig inte gå hela vägen tillbaka igen.."
Brandy:"No need to worry VARIO, det finns en trappa här!"
VARIO:"ÅÅh.. om vi bara hade vetat det från början så... ah whatever, vi tar väl trappan då."
Brandy:"Okey, bara att sätta fart tillbaka!"
VARIO:"Hjälp mig lyfta kistan, det kommer bli en lång bit ner ser det ut som."
Brandy:"Jag tar baksidan av kistan."
VARIO:"Och jag tar framsidan av den!"
De lyfter upp kistan och börjar med försiktiga steg gå neråt. Men redan efter halva biten så verkar det uppstå
lite personliga problem, speciellt för Brandy:
Brandy:"Å nej, mina öron. De kliar så fruktansvärt mycket!!"
VARIO:"Nä, släpp inte.." *VROOM!!*
VARIO:"TAAAGEEEEEEET!!!"
Brandy:"Ups... Ingen fara VARIO, JAG KOMMER!!"
Sen efter en lång väg ner, med VARIO ovanpå kistan som nu susar i full fart:
VARIO:"Åh, äntligen nere, men redan nu är jag på väg mot bron i full karriär!! AARRGH!!!"
VARIO susar mot bron, som tyvärr är oerhört instabil, men glider över den i full fart utan att ha sönder den.
Samtidigt så har Brandy kommit nerför trapperna, och ser nu VARIO susandes över bron, lyckligt lottad över att
han lyckades ta sig över utan att ha sönder bron:
Brandy:"Åh, tack och lov att han klarade det. Bara jag kvar då.. Ååh, hoppas inte bron faller sönder nu bara.."
Brandy börjar gå över bron med försiktiga steg, och efter ungefär två minuter har nästan kommit över den, men
just innan hon kommit över de sista stegen faller bron sönder:
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Brandy:"Åh.. AAAh!!"
Brandy hinner ta tag i klippkanten innan hon precis var på väg att falla ner, och blir på så sätt räddad. Tyvärr
orkar hon inte hålla sig kvar länge till, och börjar ropa på hjälp. VARIO, som åkte ner med skattkistan och
flög av den en bit bort, hör Brandy's rop och rusar bort till bron:
VARIO:"Ingen panik, hjälp e på väg!!"
... Brandy, hängandes på kanten:"Åh, VARIO!! Hjälp mig upp snälla!! Hjälp mig upp innan jag tappar taget!!"
VARIO:"Ok, ingen panik!"
Brandy sträcker ut sin hand mot VARIO, och med båda armarna försöker han dra upp henne. Det går tyvärr inte
så värst bra, och inom bara några sekunder inser han att han inte kommer klara det:
VARIO:"ÅÅH, det e hopplöst. Jag kommer snart tappa taget!! Om inte... Åh nä, jag klarar det allt. Jag klarar det!!"
Han drar med all kraft han har, och efter en slitsam minut får han äntligen upp henne:
VARIO:"Phew.. äntligen..."
Brandy:"Tack för att du räddade mitt liv!! Jag trodde jag skulle falla ner till min död."
VARIO:"Tja.. är alltid glad att hjälpa när det behövs!"
De börjar gå tillbaka till lägret, med Brandy gåendes tätt intill VARIO, vilket VARIO till en viss del inte verkar
gilla så mycket, men får tyvärr stå ut. Tillbaka till Warrio igen:
Warrio:"Hmm... amen vänta, vad är det för ljud jag hör? Låter som en flock arga trästockar!"
Warrio tittar sig omkring, och till vänster om honom ser han något stort som far rakt mot honom:
Warrio:"Men vad... YAAARGH, en skattkista på rymmen!!"
Kistan kraschar rakt på honom, och landar upp och ner. VARIO och Brandy har nu kommit tillbaka till lägret, och
får se Warrio liggandes på rygg helt däckad, med kistan upp & ner bredvid honom:
VARIO:"Amen tjena Warrio din sjusovare. Du kommer inte ana vad som har hänt!"
Warrio:"Åh, tjena, är ni tillbaka nu? Hittade ni något eller?"
VARIO:"Japp, en hel kista fick vi med oss."
Warrio:"Jaså, var det en sån som kom farandes mot mig sådär!"
Warrio öppnar kistan, och får se en hel mängd med mynt och diamanter:
Warrio:"Wow, vilket fynd!! Detta kommer vi verkligen ta hem alltså!"
VARIO:"Jepp.. Åh, min Walkie-Talkie ringer! Ja, det är VARIO!"
Wario-Ware-Man i andra änden:"Tja' VARIO, hur är det med dig?"
VARIO:"Jo tack, allt är bra. Har just räddat en tjej från att falla ner från bron och har dessutom kammat hem lite cash!"
Wario-Ware-Man:"Åh, så nice! Lite pengar för en gångs skull. En tjej sa du... Vem då?"
Brandy, tar över luren:"Brandy Harrington, om jag får säga det för honom.. Vem är du förresten?"
Wario-Ware-Man:"Jaha.. angenämt Brandy.. tja, jag är Wario-Ware-Man, bror till VARIO och Warrio."
Brandy:"Åh, så det är det du heter alltså. Nåja, iallafall, VARIO här räddade mig för en stund sen från att
falla ner från en bro som hade fallit sönder, och jag beundrar verkligen honom för det."
VARIO:"Öm, kan du ge mig luren igen?"
Brandy:"Åh, visst, här!"
VARIO:"Så, tillbaka igen."
Wario-Ware-Man:"Alright. Jag tänkte berätta att jag hittat fjärren nu, så nu kan jag skicka hem er igen om ni vill det."
VARIO:"Åh, tack. Vi behöver allt komma hem igen."
Wario-Ware-Man:"Ok, då trycker jag på fjärren nu."
VARIO:"Sure, gör det. Bye Wario-Ware-Man!" *click*
Warrio:"Var det Wario-Ware-Man eller?"
VARIO:"Japp. Han sa att han hittat fjärrkontrollen nu, så nu kan vi äntligen åka hem!"
Brandy:"Åka hem? Så... ni är inte härifrån??"
VARIO:"Nej, tyvärr. Vi kommer från nån helt annanstans."
Brandy:"Åh snälla, lämna mig inte nu med en gång VARIO. Vi har knappt lärt känna varandra!"
Brandy hugger tag om VARIO allt vad hon orkar, och VARIO kan knappt röra sig. Men efter att bröderna berättat om
vart de kommer ifrån så blir hon genast lättad, och efter det tar de några sista farväl av varandra innan de åker hemåt:
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Warrio:"Vilket kap vi har gjort alltså. Vi kommer bli rika sen när vi kommer hem."
VARIO:"Just precis. Tyvärr måste vi hem nu Brandy, för det börjar bli lite sent."
Brandy:"Ok. Ta väl hand om er... förresten VARIO.. *tehe*.. jag gillar dig."
VARIO:"Eh... tja, samma här.. undrar när portalen dyker upp."
*Bjooing!*
Warrio:"Ungefär nu."
VARIO:"Tja.. innan vi går så... här Brandy, du får den halva delen av våran skatt, kanske lite mer än våran
halva, men du förtjänar det."
Brandy:"Åh, tack!!" *Smooch!*
Warrio:"Vad fanken gav du bort halva våran skatt för?? Det blir väl ingen full kista om halva skiten fattas, eller?!"
VARIO:"Lägg av eller, Brandy här ska väl inte behöva vara utan heller."
Warrio:"Jag har nog en känsla av att fatso och tjejhund inte går riktigt ihop där, om du nu fattar vad jag menar."
VARIO:"Jadå, klart jag gör det. Men vi säger inget om detta till Brandy, för... jag vill inte såra henne."
Warrio:"Jaja. Huvudsaken är om vi kan komma hem nu."
VARIO:"Ok Brandy, nu far vi hemåt."
Brandy:"Alright. Kul att träffas iallafall. Hoppas på att få se er igen."
VARIO:"Jadå, det lovar jag. Redo Warrio?"
Warrio:"Mer än gärna!"
VARIO:"Ok... 3. 2.. 1.. Nu far vi!"
Brandy:"Bye bye. Kom ihåg att jag gillar dig VARIO!"
VARIO:"Alright, ska komma ihåg det.. Nu hoppar vi in Warrio!"
Warrio & VARIO:"WAHOO!!"
*Foouuum!* *Bjoong*
Brandy:"Bye bye. Jag kommer alltid att minnas dig... Ah, ok. Jag borde nog fara hemåt också."
Efter en lång, slitsam dag så far bröderna nu hemåt med en enorm summa pengar och skatter. Samtidigt hemma
hos Wario-Ware-Man sitter han i soffan och väntar på sina bröders hemkomst, i väntan på alla pengarna
som de hittade. Efter en halv minut så kommer de ut ur TV-rutan, rullandes litegrann när de landar på golvet:
Wario-Ware-Man:"Tjenare bröder. Äntligen är ni hemma igen!"
Warrio:"Japp, nu är vi hemma igen, och inte tomhänta denna gången!"
VARIO:"Vi har en hel kista här med skatter och diamanter, allt värd en förmögenhet!!"
Warrio:"Tyvärr gav VARIO bort halva förmögenheten till den däringa Brandy, så vi har förlorat lite på kuppen där."
Wario-Ware-Man:"Tja, det är väl inte så farligt med bara en halv skatt. Pengar är ju ändå pengar!"
Warrio:"Sanna ord där Wario-Ware-Man."
Wario-Ware-Man:"Nåja. Glad att ni är tillbaka igen mina brorsöner."
Warrio:"Och papegojan är i sin bur, sovandes... Vad jag saknat den där grabben alltså."
Wario-Ware-Man:"Detta måste vi bara fira alltså. Kom grabbar så gör vi oss iordning lite vitlök och annat gott!!"
VARIO:"Och så får vi förstås INTE glömma saften!"
Warrio:"Jaja, du och din saft... Kommer grabbar!"
Japp, detta verkar vara ännu en lyckad dag för våra tjockisar, och nu ska de fira och ha sig. Om vi går ut
till Wario's tomt så verkar han fortfarande ligga i sin hängmatta och sover:
Wario:"ZZzzzz... Zzzzzz... Huh, vad fan.. hur länge har jag sovit egentligen?.. Oh fan, är det REDAN kväll??
Ok, dags att gå in och lägga sig för dagen... ah vad dum jag är, jag har ju för fanken sovit igenom halva dagen.
Jag går in och slår på Tjockis-Nyheterna på TVn istället!"
Tja, och så slutar ännu en dag för våra kära tjockisar. Utanför är det nu mörkt och allt, och alla är på väg att
gå och lägga sig och tryna i sina sängar. Men som vanligt, missa inte episod 17 kära läsare, för då blir det minsann
spionerier och lite annat trams!
SLUT~THE END...
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