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: 11/11/2012 23:51-08/01/2013 12:36)
Säsong 2, Episod 6(17): Totally Flies
I Wario Island är allting lugnt och stilla, och Wario ligger ute i hängmattan och fiser. Jag är den som berättar här,
enbart jag, och ingen annan... Nåja, Wariobröderna är inne i sitt hus och tittar TV iallafall. Än så länge har de inte ett
dugg att göra, men det kommer förändras så småningom, eftersom ännu ett TV-äventyr snart väntar de, och vem VET
hur saker och ting bara kan gå sen:
Warrio:"Wario-Ware-Man, har du hittat något bra på TV eller?"
Wario-Ware-Man:"Nä vet du vad, samma smörja varenda dag. Nån gång ska vi väl hitta nåt att titta på!"
*ZAPP!*
Wario-Ware-Man:"Hm.. inget där heller."
*ZAPP!*
Wario-Ware-Man:"Mjaee. Inget där heller!"
*ZAPP!*
Wario-Ware-Man:"Och inget där heller!! GRRr... Ah, får väl bli Tjockis-Nyheterna då så länge."
*ZAPP!*
TVn:*Och här var det tjockisnyheter, nyheter för alla vitlöksätande tjockisar!*
Warrio:"Ta inte upp det där om Wario igen nu bara.."
VARIO:"Jag tror de kommer göra det iallafall..."
TVn:*Hm.. vi hade tänkt ta upp det där om Wario, men det får tyvärr vänta på grund av nåt annat som behöver tas upp
i dagens nyheter.*
Wario-Ware-Man:"Jaså? Det var ju nåt nytt."
TVn:*Den fruktade "Monitorn", som alla invånarna i Wario Island pratar om, är ute nånstans här, men vart den är
verkar ingen veta eftersom han/den knappt vistas i området. VAD är den för nåt, VEM är den, och VAD vill den oss?
Det är ingen av oss som vet ännu för tillfället..*
Warrio:"Svar: Den är en datorjävel. Den är ett missfoster. Den vill bara jävlas med allt och alla, samt ta över Wario
Island. Och HA-HA, vi vet vart den oftast håller hus; där knappt en käft sätter sin feta fot."
TVn:**Och nu över till veddret... öm, sorry, VÄDRET menar jag.*
Väderlekssnubben:*Ja, dööh.. här ser vi att ett gäng Warionäsor dykt upp över östra delen av Wario Island. Kan tänkas
bli lite kört med att ta sig förbi där, eftersom Warionäsorna håller sig till ställen som stinker vitlök. Här uppe i norr ser
det ut att bli lite snorigt, med sol och allt. I västra delen ser det betydligt bättre ut, med en färsk vitlöksstorm på
förmiddan. Och i mitten av eländet blir det fisiga vindar, kommer stinka gott där. Och i södra delen här är det betydligt
värre, med en överdos av regn. Regn regn regn, och eventuella översvämningar då och då på grund av allt Dööööhregn... Ja, det var allt.**
Warrio:"... kallar dom detta väderleksrapport?"
VARIO:"Tja, de sa att det skulle bli regn här iallafall."
Wario-Ware-Man:"Vilket det nu gör där ute förstås!"
Warrio:"Ja. Då undrar man bara hur Wario kan ha det så gott och mysigt där ute..."
Ute i fönstret ser vi Wario på sin tomt i hängmattan, men inte en regndroppe kommer ens i närheten av hans tomt. Hur
fanken detta går till vet ingen överhuvudtaget just nu. Tillbaka in till Wariobröderna igen så sitter de fortfarande och
zappar efter något häftigt program att fördriva tiden med:
Wario-Ware-Man:"Nu jädrar ska vi bannemig hitta nåt att titta på!"
*ZAPP!*
Wario-Ware-Man:"Men... Höh, vad e detta??"
Warrio:"Totally Spies?"
Wario-Ware-Man:"Låter ena intressant. Bra sätt att fördriva tiden på så länge."
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Intron till Totally Spies visas, och sen börjar avsnittet. Wariobröderna fortsätter att titta på, och tittar på programmet i
minst 2 minuter innan Warrio och VARIO börjar tröttna:
Warrio:"Äh, vad e detta för skit!"
VARIO:"Inte fan vet jag va? Vad tycker du Wario-Ware-Man?... Wario-Ware-Man?"
Warrio:"Öhm, jag tror nog han är inne i nån slags funderarstund igen..."
Wario-Ware-Man:"Hmm... Totally spies... Om vi vore spioner så... aHA! Jag har det grabbar!"
Warrio:"Just det jag fruktade för."
VARIO:"Vad för nåt?"
Wario-Ware-Man:"Vi går in i programmet och tar rollerna som de där flickerna är i! Jag har en känsla av att vi kan
tjäna storkovan på det här!"
Warrio:"Jaha, ännu ett äventyr alltså."
VARIO:"Lägg av nu Warrio, detta kommer säkert bli kul. Vi gör ju knappt nåt annat än att sitta hemma och
titta på TV ändå!"
Wario-Ware-Man:"Gå och packa väskorna, så gör vi oss klara inför färden. Jag går och packar mitt så länge!"
Warrio:"Ok, bara att gå och packa då isåfall. Såja papegojan min, vi är snart tillbaka igen ska du se."
VARIO:"Warrio, kom och hjälp till och packa nu!"
Warrio:"Alright, alright. Kommer!"
Efter att ha sett på ett program på TV så blir det äventyr på gång. Sen efter att de packat med sig det de vill ha (och
Warrio tagit farväl av sin papegoja) så blir det av mot TV-världen:
Wario-Ware-Man:"Så, har ni packat med er det ni behöver?"
Warrio:"Jepp. Kallingar, serietidningar, kläder, tofflor, DS Lites, och allt."
VARIO:"Och så lite bordsspel också, och fiskespön."
Wario-Ware-Man:"Utmärkt, excellenté! Då bär det av mot TV-världen nu då."
Warrio:"Har vi transportmedlet då?"
Wario-Ware-Man:"Jepp, jag har fjärrkontrollen här, och denna gången kan man ta med sig den in i TVn, eftersom jag
tog mig i kragen igår och justerade den lite efter att vi vart på Warionäseutställningen."
Warrio:"Oroa dig inte papegojan, vi kommer snart tillbaka."
VARIO:"Äh, han klarar sig allt. Du vet hur han stökar till det när han gör iordning sitt käk då vi är bortresta."
Wario-Ware-Man:"Dåså. Är ni redo grabbar?"
VARIO:"Mer eller mindre."
Wario-Ware-Man:"Ok, då far vi. 3.. 2.. 1..." *Click!*
Warrio:"Ok TV-världen, nu kommer vi!!"
*Zapp!*
Inne i portalen:
Wario-Ware-Man:"Ska bli spännande att se hur denna serie ser ut, eller hur?"
Warrio:"Japp, håller med där."
VARIO:"För att inte tala om alla konstigheter vi kommer stöta på under vårat äventyr!"
*FOOOUUUUM!*
Inne i TV-världen av Totally Spies ser vi ett litet hål som dyker upp på himlen, och ut ur den kommer våra bröder:
Warrio:"Lite taskigt bara att vi alltid ska komma ut ur hålet så högt upp istället för nära marken nästan varenda gång!"
Wario-Ware-Man:"Inget jag kan göra åt tyvärr, inte just nu iallafall."
Warrio:"Men, utsikten är åtmintone fin här uppifrån, och det kan man inte klaga på."
VARIO:"Precis. Undrar när vi kommer landa..."
Efter några minuter landar de någonstans i en stad, om även en rätt så hård landning kan man säga:
Wario-Ware-Man:"Aoow.. Min rumpa!"
Warrio:"Precis..."
VARIO:"Jag har landat på en brandpost!"
Warrio:"Amen kom ner då."
Wario-Ware-Man:"Kom ner sa du... men, vänta nu, varför ser allting så stort ut?"
Wario Show series2 ep17 sida2

Warrio:"Jadu, nånting må vara mysko här."
Wario-Ware-Man:"Äh, bry dig inte om det nu. Vi kan inte stå här hela dan, vi måste ta och utforska denna
värld nån gång. Kom grabbar!"
Warrio:"Ok, vi kommer Wario-Ware-Man."
Efter att ha landat på hård mark beger sig våra bröder iväg på en liten tur runt denna stad de nu befinner sig i. De
märker att rätt så mycket är något större än de själva, men bryr sig inte för tillfället. Efter att de gått runt lite bestämmer
de sig för att checka in på nån resturang, men även där verkar allting större än de:
Warrio:"Varför känns allting så stort i denna värld?"
Wario-Ware-Man:"Mjaae.. Har ingen aning jag heller sörru."
VARIO:"Jag går runt lite så får vi se vart de har käket.."
*BUMP!*
VARIO:"Aj! ... vad var det jag... men, vad är detta för nån konstig sak.. Ser ut som en... gigantisk damsko?!"
VARIO tittar up medans han håller tag i vad som ser ut som en damsko, och får sig en rejäl chock:
VARIO:"Men tjena, där uppe har vi damen!! Nu vet vi varför allting ser så stort ut grabbar!"
Wario-Ware-Man:"VARIO har rätt Warrio! Det är VI som är små, storleksmässigt alltså."
Warrio:"Så... vart är stället där de serverar käket då?"
Wario-Ware-Man:"Det är det jag inte har en aning om än... hmm... vad sägs om att vi tar.. den vägen!"
Warrio:"Åh, till höger alltså. Ok, då går vi. VARIO, kom med du också, du vill väl inte bli platt heller?!"
VARIO:"J-j-j-jag v-v-vågar i-in-t-te!"
Warrio:"Äh, kom med mig bara. Så länge vi håller oss borta från de stora snubbarna där uppe kan inget dumt hända."
Ok, det verkar som att Wariobröderna nu tagit reda på orsaken till varför saker ser så stort ut. VARIO är lite spakis,
eftersom han aldrig vart med om något sådant förr. De går in till stället där de serverar käket, och beställer det de vill
ha, även om det nu så ska kräva en megafon för att få servitörn att lägga märke till de. Efter att ha fått käket sitter de nu
och äter i godan ro. Hur denna scen kommer sluta sen får nog tiden avgöra tror jag:
Wario-Ware-Man:"Wow, snacka om gott käk alltså!"
Warrio:"Japp, här går man inte av för hacker minsann. Tyckte du om ditt käk VARIO?"
VARIO:"Jadå, gick utmärkt att äta. Få se, var la jag drickan nu igen.."
Wario-Ware-Man:"Nej VARIO, inte det där!"
VARIO:"*glunk, glunk, glunk*... Ulp.. Öh, är strax tillbaka grabbar!"
VARIO springer iväg nånstans för att kräkas medans Warrio och Wario-Ware-Man sitter helt förvirrade.
VARIO hittar inget lämpligt place att spy på, så han tar det som är närmast; I bröstkorgen på en kvinna!!
Det här kommer nog inte sluta bra för honom har jag en känsla av:
VARIO:"Ah, äntligen ett perfekt ställe!" *BLLLOOAAAARRRFF!!!*
Tjejen som sitter vid sitt bord:"Aaii, vad är det som känns så... Vad, AIII!!"
VARIO, tittar upp:"Ops... Ööh, angenämt frun.. oroa dig inte, jag ska genast gå igen."
Tjejen:"ÅÅh, du ditt lilla kryp!!"
Hon tar VARIO, klämmer till honom med handen av ren ilska, lägger VARIO på stolen och sätter sig på
honom en liten stund, vilket hon ser ut att njuta av för tillfället. Sen kastar hon iväg honom från baksidan
av henne:
Tjejen:"Ha det så trevligt, din lilla pervert som spyr i andra kvinnors bröst!!"
*Swosch!!*
VARIO:"WAAAAAAAaah!!"
Tjejen:"Så, det lär väl honom en läxa hädanefter!"
Tillbaka till Wariobrödernas bord:
Wario-Ware-Man:"Undrar hur det är med VARIO. Hon kan väl inte bara ha spöat honom sådär!!"
Warrio:"Öh, där uppe kommer han!"
VARIO:"AAAAAh!!"
*BOOM!*
Wario-Ware-Man:"Amen tjena, är mästaren på att kräkas tillbaka här igen?"
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VARIO, ligger på sin plats helt slagen:"Ha-ha, jättekul.. herrevitlök, snacka om att vara ilsk av sig!"
Warrio:"Ajaj, det där ser inte bra ut. Om du inte drack det där stearinglaset så hade du sluppit detta nu."
Wario-Ware-Man:"Nåja, huvudsaken är att han lever iallafall... *munch munch*.. nää.. *BUURP!* Nu e jag
mätt. Vad säger ni grabbar, dags att dra vidare?"
Warrio:"Japp. Vi kan inte sitta här hela dan. Kom nu VARIO!"
VARIO:"Men, men... jag kan inte röra mig!!"
Warrio:"Suck... Ok, jag är på väg."
Efter att de ätit så bär det av ut igen. Tyvärr slutade det illa för VARIO när han råkade dricka upp stearinglaset istället
för sin vitlöksdryck. Ja du, så saker och ting kan gå... nåja, något tillfälle senare ser vi bröderna inne i någon byggnad,
formad som ett W (dubbel-V dummer), och har än så länge väldigt kul:
Wario-Ware-Man:"Men tjena, detta stället var ju inte så pjåkigt!"
Warrio:"Precis. Håller med fullständigt.. men en sak är lite konstig; de flesta invånarna här tycks vara
Dumb-Crow's och Woodstocks."
Borta vid någon vägg där det står en Dumb-Crow och en Woodstock som snackar dynga:
Dumb-Crow:"Hördu, kolla in de där feta små tjockisarna där borta. Döö-hah-ha-ha-ha-ha-haa!!"
*BONK!*
Woodstock:"Shut up you Dööh-bastard. They can hear us."
Dumb-Crow:"Lägg av med engelskan va, jag är väl fan inte handikappad!?"
Woodstock:"Dööh... angående om det sista där, så tyckte inte jag det var värst roligt."
Dumb-Crow:"Ähum. Jag var faktiskt sarkastisk."
Woodstock:"Åh, sarkasm alltså... Nähä, knappast!"
Dumb-Crow:"Äh håll dööh-käften med dig."
Woodstock:"Ok... Dööööh."
Dumb-Crow:"Äh nu går jag. Ha det så bra med dig."
Efter att Dumb-Crow gått iväg:
Woodstock:"Visst... din fule lemlöse fan."
Tillbaka till Wariobröderna igen:
Wario-Ware-Man:"Ämen tjena, vad har vi här? ... "Fatso W's kontor"! Undrar vad som finns där inne."
VARIO:"Borde vi verkligen gå in?"
Warrio:"Just precis det vi borde göra sörru."
De går in i kontoret och kikar lite. Väl inne i rummet ser vi en något udda person sittandes vid stolen med ryggen vänd
bakåt och käkar och har sig... och lägger av lite fisar då och då:
Wario-Ware-Man:"Ööm.. ursäkta mig, men.."
Fatso W:"Amen vad e det nu? Ser ni inte jag sitter och käkar vitlök eller!"
Fatso W vänder sig fram för att se vem det är som stör honom, och till deras förvåning så ser han inte ut som en
gammal, gråhårig gubbe, utan:
Wario-Ware-Man:"Wario?!!"
Fatso W:"Äh lägg av, jag heter inte Wario. Jag heter Fatso W."
Warrio:"Tjaa. Du pratar som Wario, beter dig som honom, käkar och fiser som han gör..."
Fatso W:"Shaddup!" *Fiis*
Warrio:"Ha, var väl det jag trodde. Allt det där med Fatso W är bara bluff."
Fatso W:"Shaddup sa jag!! Vad vill ni små miffon? Och skynda er lite, för jag måste gå på dass snart."
Wario-Ware-Man:"Ok, Fatso W. Öhm... vi har kommit för att prova på lite spionering."
Fatso W:"Hmm... tyvärr har jag inga dräkter i eran storlek, men... amen vänta vad dum jag är, klart jag har det. Vänta
ett ögonblick."
Sen efter lite rotande i vitlökslådan:
Fatso W:"Ok, har rotat fram kläderna nu."
Warrio:"Precis i våran storlek dessutom!"
Efter att Wariobröderna tagit på sig spiondräkterna:
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Wario-Ware-Man:"Tjena, här var man minsann snygg."
VARIO:"Men, färgerna är ungefär likadana som på de där tjejerna i serien."
Fatso W:"Jag vet, men jag hade inte tid att skaffa andra färger, så det får bli de det blir. Om ni ursäktar mig nu, så
måste jag på dass och lägga vitlök."
Warrio:"Ok. Ses senare."
Wario-Ware-Man:"Vad säger ni, ska vi ta och gå ut och sparka lite elaka trästockar?"
Warrio:"Alright! You're on Wario-Ware-Man!"
Våra bröder beger sig nu ut i hopp om att kunna sätta stopp för allt möjligt "ont" som kan försiggå... öm, mestadels bara
för att tjäna ihop en enorm summa pengar, men vem bryr sig. Om vi nu inte beger oss iväg vidare än, så sitter nu Fatso
W på dass och försöker lägga vitlök:
*Hnnnn... HNNNN!!!* ... *BRRRÖÖÖÖÖÖÖÖÖLL!!!!* *WOW, snacka om RÖKARE!*
Ok, ibland är han liite för lik Wario där hemma alltså, men nu bryr vi oss inte mer om det, eftersom vi nu
ska följa bröderna i deras färd. Senare så har de kommit mot utkanten av staden, och stannar en liten stund
för att titta sig omkring lite, och tänka på en och annan liten sak:
Wario-Ware-Man:"Här var det vacker utsikt minsann!"
Warrio:"Tjaa... vacker är nog inte direkt rätta ordet, ser mer ut som en sandlös öken för mig."
VARIO:"Äh, det står ju åtminstone lite elstolpar i trä här och var, så allting är inte direkt ödelagt."
Warrio:"Enda problemet dock, är att de e så jädra sketstora."
Wario-Ware-Man:"Äsch, det är inget att bry sig om. Det är som det är helt enkelt. Ska vi fortsätta eller? Vi kan inte stå
här hela dan vet ni."
Warrio:"Ok, on our way."
Samtidigt så ser vi de där tre tjejerna från Totally Spies, vilka ju förstås egentligen hör till denna showen, och de lägger
märke till tjockisarna, helt ovetandes av att dessa små miffon till bröder egentligen inte är en av fienderna:
Sam:"Men kolla där, vilka är de där borta?"
Clover:"Troligen en av de där typerna!"
Alex:"Definitivt. Vi borde gå dit och lära de där om ett och annat."
Sam:"Mja, jag vet inte riktigt, men den med de vita och svarta kläderna tycker jag ser lite... tehe, gullig ut."
Alex:"Skojar du eller? De ser ju precis likadana ut!"
Clover:"Alright, kom tjejer så ska vi klå upp de!"
Alex:"You're on!"
Borta hos Wariobröderna:
Warrio:"Amen kolla där borta, vilka e de där tjejerna som springer rakt mot oss?"
VARIO:"Va? Jag ser inget."
Wario-Ware-Man:"Ah crap, detta stinker trubbel grabbar!"
Clover:"Alright grabbar, ni har inget här och... hmm... nånting är lite fel här."
Alex:"Ni var då mycket mindre än vi trodde."
Wario-Ware-Man:"Öhm... samma sak kan jag fråga er faktiskt, men det är inte det jag vill komma till, utan... vad i
helvete vill ni oss? Ser ni inte att vi bara..."
Clover:"Men det bör ni inte. Hehe.. tjejer, jag har en känsla av att detta kommer bli en lätt match."
Alex:"Yahoo, dags att stampa ihjäl lite småkryp!!"
Wario-Ware-Man:"Ok, detta är en av nackdelarna med att vara liten. Spring grabbar!!"
Medans bröderna springer för sina liv så försöker tjejerna att stampa ihjäl de. Utom Sam, som oroat står
och tittar på. Alex och Clover får in nöten på Wario-Ware-Man och Warrio, men missade VARIO:
Alex:"Ah tusan, vi missade den där tredje!"
Clover:"Sam, vad står du och tittar på? Kom och hjälp till lite va! Ta den där som smet."
Wario-Ware-Man, liggandes på marken tillplattad:"Jaha, är det så här våran dag ska sluta eller?"
Warrio, tillplattad:"Jag har ingen aning, för jag minns inte ett jota av vad som nyss hände."
Wario-Ware-Man:"Jahapp... då kan vi glömma det där med att åka hem och käka vitlök sen alltså."
Warrio:"Va??!"
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Wario-Ware-Man:"... Öh, ok, glöm det där jag sa..."
Ok, så det är så här brödernas dag (och liv för övrigt) ska sluta; att bli ihjältrampade av ett gäng spionflickor?
Jaja, vi får se hur det går för våra vänner så småningom, men först blir det en liten kort snutt som inte har med själva
episoden att göra:
--Start of Kortis-Allting är lugnt och gott i Wario Island, och Wariobröderna är utanför huset och sitter och latar sig:
Warrio:"OAAah, detta e livet, eller hur grabbar?"
VARIO:"Precis. Vackert och soligt uppe på himlen, och inte ett molnjävel i sikte!"
Wario-Ware-Man:"GÄÄÄSP... Nä nu känner jag mig lite uttråkad av att bara sitta här ute i trådgårdsstolen
och lata mig. Vad säger ni, ska vi hitta på något eller?"
Warrio:"Nää vet du vad, jag vet inte om jag orkar resa mig upp.."
VARIO:"Du, jag tror han faktiskt har rätt där, vi kan inte bara sitta här och dega ute i värmen."
Wario-Ware-Man:"Tjaa... ska vi ta och spela Krocket kanske?"
Warrio:"Jaa! En utmärkt idé Wario-Ware-Man."
Wario-Ware-Man:"Alright, kom så går vi och hämtar Krocket-grejerna och har lite kul!"
Wariobröderna går in i garaget och hämtar grejerna till deras Krocketspel. Sen efter att de gjort iordning
spelplanen så ska de bestämma sig för vilka krocketklubbor var och en ska använda:
Wario-Ware-Man:"Hmm.. få see. Vilken klubba ska jag ta... Aha, den med mustasch på!"
Warrio:"Ok, då tar jag denna klubban!"
VARIO:"Vilket dessutom är en av de bästa, som jag oftast ändå aldrig fått prova!"
Warrio:"Amen ta en av de andra då om din inte duger!"
VARIO:"Grr... Jaha, får väl bli denna med vitlöksmönstret på då."
Wario-Ware-Man:"Ok.. vem vill börja först?"
VARIO:"Jag vill, jag vill!!"
Warrio:"Jag vill."
Wario-Ware-Man:"Ok Warrio, då får du börja först."
Warrio:"Wahoo!"
VARIO:"Nää..."
Warrio:"Alright... 3, 2, 1... Fore!!" *Klack*
Warrio skjuter iväg sin kula, och den kommer väl några meter eller nåt:
Wario-Ware-Man:"Wow, imponerande slag!"
VARIO:"Nu vill jag börja!"
Wario-Ware-Man:"Japp, då var det min tur nu då."
VARIO:"Men vafaan..."
Wario-Ware-Man slår iväg sin kula, och den susar förbi Warrio's, och stannar precis vid målet:
Warrio:"Vad... Hur tusan kunde du slå det där??"
Wario-Ware-Man:"Höhö.. Ja du, säg det... Ok VARIO, din tur!"
VARIO:"Ååh... Jag sist, som vanligt."
VARIO gör sig beredd att slå iväg sin boll, och tar i med all kraft han har. Men olyckligt nog så skjuts den
uppåt, och bröderna står och blegar upp på den:
VARIO:"Hoppsan."
Wario-Ware-Man:"Ha, sicket slag. Där skulle vi haft med en videokamera nu och fångat detta på film alltså!"
Warrio:"Undrar vart den kommer landa.."
Borta på Wario's tomt ser vi att Wario kommer ut från sitt hus helt skitnödig, och springer bort mot sitt
kära lilla utedass för att lägga lite vitlök:
Wario:"Aah, precis i tid." *SLAM!* *Zzvip!*
Wario:"Hnnn!! HNNNN!!!" ... *KABOOOM!!!*
Wario, sittandes på toaletten med tidningen i handen:"Haöh?? Vart fan tog skethuset vägen?!"
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Borta vid brödernas tomt:
VARIO:"Öhm... jag tror jag går in och tar mig lite saft nu. Kommer du Warrio?"
Warrio:"Ööh.. Sure, ok."
Wario-Ware-Man:"Jahapp, ännu ett spel sabbat..."
Wario:"Wario-Ware-Maaan!!!"
Wario-Ware-Man:"Ööhm... jag tror jag borde sticka in jag med... om jag nu hinner... Oh-oh! Dags att springa!!"
Wario:"Hördu din lilla tjockis, kom hit så ska jag bannemig stoppa en vitlök i baken på dig!!"
Wario-Ware-Man:"Bye bye kära läsare, jag måste dra nu. Och kom ihåg att när du spelar krocket, så se till
att bollen inte flyger upp i luften, annars... jaja, nu vet ni nog säkert vad som kan hända isåfall! Ciao!"
Wario:"Åh nä, stanna här, jag e inte färdig med dig än!! Hördu! Kom tillbaka!!"
--End of Kortis-Japp, så saker och ting kan gå ibland alltså. Anyway, nu är vi där vi senast lämnade Wariobröderna, och
läget för de ser inte riktigt bra ut just nu. Tjejerna har kvar VARIO att köra ner foten mot, och Sam är
den som får ta hand om honom:
Wario-Ware-Man:"Jahapp, verkar som att detta inte var någon bra idé att gå in i deras show trots allt.."
Warrio:"Jepp, jag kan redan se slutet nu.."
Sam:"Ok lille fatso med vit keps, försök springa iväg, för nu ska jag göra slut på dig en gång för alla!"
VARIO, helt skakis och orörlig i bena:"Ah crap, detta e slutet!!"
Sam reser sin fot över honom och ska just stampa på honom, men innan hon ens kört ner foten så ser hon hur
han ser helt panikslagen ut, och plötsligt börjar känna motstånd:
Sam:"Åh gud, stackarn..."
Clover:"Sam, vad väntar du på! Kör ner foten på honom så vi blir kvitt han!"
Sam:"Ööhm... ok..."
Sam försöker en gång till, men motståndet är för starkt, och till slut lyfter hon undan benet från där VARIO är:
Sam:"Alex, Clover... jag kan inte göra det."
Alex:"Men vad fan, du är väl inte feg nu eller?!! Hmpf.. Ok, låt mig köra slut på den där!"
Sam:"Åh nä, du gör inte honom illa! Hur skulle en sån här liten mjukis göra något ont tror du??"
Sam sätter sig ner på knäna och plockar upp VARIO. Sen börjar hon fälla tårar medans hon kramar honom:
Sam, gråtandes:"*Snyft* oroa dig inte, jag ska inte göra dig illa! Ingen här ska få göra något ont mot dig!!"
Alex:"Ååh, snacka om vek.."
Clover:"Du, jag har ingen aning vad som försiggår i hennes tankar nu, men jag tror nog att dessa små
tjockisar inte direkt är våra fiender.."
Alex:"... Are you kidding me or what?"
Borta hos de andra bröderna:
Warrio:"Du, nu börjar det bli lite för dramatiskt här. Jag går och käkar lite vitlök så länge."
Wario-Ware-Man:"Samma här Warrio. Jag e på dasset om du vill mig nåt!"
Warrio:"Alright."
Medans allt detta pågår så går vi bort till W-byggnaden, och Fatso W verkar vara klar på dass nu, och
sitter på sitt kontor:
Fatso W:"Oofan, ingen mer vitlök i skålen... näpp, nu får jag bannemig ha latat färdigt, dags att gå och
göra lite nytta."
Han går iväg och ska börja och uträtta lite saker och ting, som att lägga en fis i fis-omaten, spöa ett par
trästockar eller tre, och lite annan skit:
Fatso W:"Ok, dags att lägga en fis här i uppenbarligen.. Hnnn!! ... HNNN!!!" *FIIIS*
Fatso W:"AAAah, det kändes verkligen gott.. Alright, trästockarna kvar då!"
Sen efter ett kämpigt bråk:
Fatso W, helt sönderbultad:"Ok, aldrig mer försöka spöa ett par fåniga trästockar med pumpansikten..
Borde gå och hitta nånstans att fräsha upp mig och uträtta resten av ärendena sen."
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Fatso W går till något ställe och fräshar upp sig lite. Tillbaks till Wariobröderna:
Warrio:"OOaah, var verkligen skönt och få stoppa något i magen. Undrar hur det går för Wario-Ware-Man."
Borta hos Wario-Ware-Man, där han sitter på dass och trycker:
Wario-Ware-Man:"Ok, bara att spola då!" *Tryck!* ... *BOOOM!!!*
Wario-Ware-Man, efter att dasset exploderat:"!? Vart fanken tog toaletten vägen??"
Warrio:"Tjena Wario-Ware-Man. På dasset ser jag!"
Wario-Ware-Man:"DU, titta åt ett annat håll, jag har inte dragit upp byxerna än!"
Warrio:"Sorry.. By the way, verkar som att de andra kommer hit nu."
Wario-Ware-Man:"Säg inte att de ska börja stampa på oss nu igen bara.."
Warrio:"Mjaae. Det verkar inte så."
Wario-Ware-Man:"Men tjena på er! Och VARIO är välbehållen ser jag!"
VARIO:"Äh, jag mår fint Wario-Ware-Man."
Clover:"Tjena ni själva. Em... vilka är ni egentligen?"
Wario-Ware-Man:"Jag är Wario-Ware-Man, och dessa två bröder här är Warrio och VARIO."
VARIO:"Mitt namn stavas faktiskt med stora bokstäver."
Warrio:"Ja VARIO, vi vet det."
VARIO:"Ähum, jag pratade faktiskt med de där."
Warrio:"Åh, ok. Ursäkta mig."
Clover:"Namnet är Clover."
Alex:"Mitt namn är Alex."
Sam:"Och jag är Sam."
Alex:"Ursäkta att vi tog fel på er, vi trodde att ni var en av de där."
Wario-Ware-Man:"Äh, ingen fara. Ingen direkt skada skedd om man säger så!"
Clover:"Så, vad gör ni grabbar här, och vart kommer ni ifrån?"
Wario-Ware-Man:"Mjaa.. Vi bara går runt lite här och var. Förresten är vi inte direkt härifrån."
Alex:"Så ni utforskar bara det här placet?"
Wario-Ware-Man:"Öm, inte bara därför, utan vi blev också utsända av Fatso W på prov som spioner."
Warrio:"Men vänta nu här.. vart har eran chef tagit vägen nånstans?"
Clover:"Mjaa.. han är bortrest just nu, och nu tar någon annan hans plats medans han är borta."
Warrio:"Du menar Fatso W va?"
Clover:"Jepp."
Wario-Ware-Man:"Tja, om vi bortser från han... Ja, vi är bara ute och traskar runt lite just nu."
Alex:"Har ni något emot att vi följer med?"
Wario-Ware-Man:"Ääh, ingen fara. Det går bra för oss."
Clover:"Ok. Kom tjejer, dags att drämma till lite fulingar!"
Efter att ett litet missförtånd skett så går nu bröderna iväg, dessutom med flickorna bakom sig också. Senare
så har de kommit en lång bit framåt, och sätter sig ner en stund och diskuterar saker och ting:
Clover:"Hmm... Vad skönt det känns och sätta sig ner en stund."
Alex:"Precis. Och Sam ser ut att njuta av det också ser jag..."
Sam:"Tjena VARIO. Vill du göra mig lite sällskap kanske?"
VARIO:"ÖÖÖhm... Möjligtvis."
Clover:"Tja. Hon närmar sig honom oerhört mycket.."
Alex:"Ja.. man undrar lite varför."
Clover:"Kanske kär i honom möjligtvis?"
Alex:"... Mjaee, tror jag inte."
Warrio:"Jahapp. VARIO har fått en ny tjej igen ser det ut som."
Wario-Ware-Man:"Tjaa.. inte direkt det som oroar mig, utan... undrar om jag glömt stänga av radion hemma?"
Warrio:"Men.. brukar vi ha radion på hemma?"
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Wario-Ware-Man:"Nej, inte alltid kanske, men under vissa tillfällen eftersom... papegojan brukar oftast
sätta på den när ingen märker det."
Warrio:"Åh, just det. Det förklarar varför jag ibland hör radion ute i TV-rummet på mornarna."
Samtidigt, hemma hos Wario där han ligger ute i hängmattan:
Wario:"Zzzzz... Huh? Amen vafaan, har det flyttat sig nu igen! Jahapp, får väl fixa det då."
Wario går upp på dasstaket och fixar något som har flyttat sig. Tyvärr verkar vi inte få veta vad det är
för något som gör att det inte regnar vid Wario's tomt, eftersom...
Wario:"Japp, och det får ni inget veta, så det så!"
Shaddup, jag är den som berättar.
Wario:"Ja, men det skiter jag i! ... alright, fortsätt, jag ska inte störa mer."
Tackar. Iallafall, så har Wario det gott och mysigt ute i hängmattan medans det regnar på alla andra ställen
omkring. Samtidigt ser vi ett par dumb-crows och trästockar forsandes förbi någon översvämningsflod i
närheten, men Wario ligger ändå lugnt och tryggt i sin hängmatta med sol över sig och allt. Nåja, medans
Wario ligger och har det gott och skönt så går vi tillbaks till Wariobröderna inne i TV-världen:
Warrio:"Jahapp, verkar som att VARIO inte får vara ifred."
Sam, petar lite på VARIO:"ÅÅh, du är så go och nice. Jag tror vi kan passa bra ihop, vad tycker du?"
VARIO, med något sur min:"Kan jag få vara ifred och äta min VITLÖK nu eller??!"
Wario:-Ware-Man"... Mjaae.. hoppas bara på att det hela inte går överstyr nu bara."
Alex:"Ah, ingen fara. Förresten, vad är målet med eran lilla resa?"
Wario-Ware-Man:"Mjaa.. egentligen kom vi hit för att tjäna lite kosing, men det verkar som att den chansen
blir väldigt liten."
Clover:"Jaså, det var därför ni kom hit?"
Warrio:"Bra jobbat Wario-Ware-Man, nu har du sumpat hela skiten!"
Wario-Ware-Man:"Jag och min trut..."
Alex:"Äh kom igen, det är ingen fara. Det låter lite intressant det där."
Clover:"Men Alex, vi är väl inga skattjägare heller?! Inte för att jag har något emot själva idén, men..."
Alex:"Jo, men nu känner jag för att göra nåt annat för en gångs skull, som inte innefattar spioneri jämt och ständigt."
Clover:"Ja.. jag menade inte att det är fel i sig. Även jag är lite intresserad faktiskt. Har ni grabbar
någon aning om det ligger något gömt här nånstans?"
Wario-Ware-Man:"Hmm... det är det vi inte vet än, om det ligger en skatt här nånstans eller inte."
Warrio:"Varför inte gå iväg nu med en gång och leta reda på det? Förresten tror jag VARIO behöver resa
på sig han också."
Alex:"Tja.. om nu Sam kan låta honom gå förstås."
Sam:"Åh nä, jag släpper honom inte. Inte på ett bra tag iallafall."
Alex:"Du, om du nu så tänker på att ha honom som partner nu helt plötsligt så tycker jag inte det är en så värst bra..."
Sam:"Mjaaoo, det är nog just precis det sörni. *tihi*"
Clover:"Sam, sätt ner honom nu. VARIO klarar sig bra själv."
Sam:"Alright, Clover."
VARIO:"My garlic, det var på tiden. Jag behöver gå och spy en stund, för jag känner mig lite illamående!"
Warrio:"Ok, gör det. Här har du en spypåse om du behöver en."
VARIO:"Ulpf.. tack."
Efter några minuter senare sätter de fart, och har som mål att leta efter och gräva upp en skatt som ligger
gömd nånstans i området. Sam håller blicken på VARIO konstant(med ögonen i form av hjärtan), trots att
han inte tycker om det. Det blir lite snackande under färden, enbart för att försöka fördriva tiden lite:
Clover:"Du Alex, jag undrar när våran chef Jerry kommer tillbaka igen."
Alex:"Mm, jag med. Den vi har nu för tillfället är väl rätt så ok också, om än inte lite värre kanske."
Clover:"Förresten, Sam har nu haft sin blick mot VARIO i över en halvtimme."
Alex:"Jepp. Är inte det lite romantiskt, va?"
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Clover:"Mjaa.. De där hjärtena hon har på ansiktet ser lite föör creepy ut, som om hon skulle dyka på honom
när som helst."
Sam:"Jo, jag vet. Men jag tycker bara om honom litegrann, det är allt."
Clover:"Jaja, huvudsaken är att du helt plötsligt inte börjar dyka på honom det första du gör."
Sam:"No worries."
Wario-Ware-Man:"Warrio, ser du något där framme?"
Warrio:"Naaee. Inte vad jag kan se iallafall!"
Wario-Ware-Man:"Ok. Varför jag frågade var för... den där papegojan uppe i trädet där ser liite väl lik ut
våran där hemma."
Warrio:"Vafan.. inte visste jag att det fanns fler av den sorten här omkring!!"
Wario-Ware-Man:"Japp. Vääldigt lustigt, hehe."
Samtidigt borta uppe i trädet där papepgojerna håller hus:
Papegoja 1: "Hördu polarn. Vad snackar tjockisarna om där nere?"
Papegoja 2:"Inte vet jag va, men det verkade vara om oss iallafall. Tror de vi e dumma eller?? Vi ser väl
ut som vi gör, eller hur?"
Papegoja 1:"Precis. By the way, har vi någon vitlök kvar i kylskåpet?"
Papegoja 2:"Du, gå och kolla själv, jag har annat att tänka på just nu."
Papegoja 1:"Jag e för lat. Kan du gå och kolla istället?"
Papegoja 2:"ÅÅh, jädra LATMASK!"
Papegoja 1:"Tackar för det."
Tillbaka till våra vänner:
VARIO:"Nä nu jävlar alltså. Nu har vi gått flera mil, och ändå hittar vi ingenting!"
Warrio:"Samma sak här."
Wario-Ware-Man:"Ge inte upp nu grabbar. Vi måste leta vidare, annars kanske vi missar stället där skatten ligger
gömd!"
Warrio:"Alright Wario-Ware-Man."
Clover:"Grabbar, se upp för! ..."
Warrio & VARIO:"Haöh??"
*BOONG!*
Clover:"Stenen framför er.."
Wario-Ware-Man:"Aoow, det där måste ha gjort ont. Hur gick det bröder?"
Warrio:"Jag tror jag bröt några tänder..."
VARIO:"Jag bröt näsan!"
Wario-Ware-Man:"Men vänta nu... detta ser inte ut som nån sten."
Warrio:"Gör det inte?"
VARIO:"Men, VEM kommer där borta?"
Warrio:"Hmm... ser ut som..."
Wario-Ware-Man:"Någon typ som vi vanligvis inte brukar gilla."
Monitorn:"HAA-HAHAHAHAAA! Men tjena, vilka är dessa tjejer!?"
Warrio:"Hallå på dig Monitorjävel. Vågar du visa dig omkring igen trots alla dina misslyckade försök att
bli populär?"
Monitorn:"Va? Vem sa det??"
VARIO:"Ähum, titta neråt puckohuvud!"
Monitorn:"Men tjena era tjockisar, vad gör NI här?"
Warrio:"Och VAD gör DU här va?"
Monitorn:"Det skiter ni i att fråga mig om. Jag hade tänkt ta över denna TV-värld med min nya Uppfinning!!"
VARIO:"Jaha? Vilken uppfinning då? hehe.."
Monitorn:"Vafan, SER ni inte?? Alla dessa gadgets?"
Warrio:"Mjaa.. ser mer ut som konstiga hi-tech grunker tycker jag."
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Monitorn:"Era idioter! Detta är mitt nya VAPEN! Mot ER fatsos!!"
Warrio:"HA, VAD skulle de kunna göra med oss va? Inte ens en kackerlacka skulle de där pistolerna ta kål på."
Monitorn:"Tjaa.. den kan göra er FETARE, mycket mer än vad ni redan är!"
Alex:"Behöver ni bröder hjälp eller?"
Wario-Ware-Man:"Naaw, vi tar hand om detta missfoster själva. Säg mig Monitorn, tror du på fullaste allvar
att de där hi-tech grunkerna kan göra oss fetare? Har du testat den innan för att se efter om det funkar?"
Monitorn:"Hmm.. mjaaee. Har nog inte gjort det. Men jag tänker göra det nu, på ER!"
Wario-Ware-Man:"Du, jag tycker du borde testa den på en fiskmås först för att vara riktigt säker!"
Monitorn:*Får tankestillestånd i kretskortet en kort stund*"Hmm... bra idé tjockis!! Finns det någon fiskmås
nånstans häromkring tro?"
Wario-Ware-Man:"Tjaa.. Där uppe ser jag en, precis ovanför dig!"
Monitorn:"Åh, tackar så mycket!" *springer efter fiskmåsen med sina gadgets riktat mot den*
Wario-Ware-Man:"Va' så lite så."
Warrio:"Wario-Ware-Man, tror du det där kommer funka?"
Wario-Ware-Man:"Mjaa.. kanske inte, men det fick honom att åtminstone hålla sig borta ett tag, höhö."
VARIO:"Hörni, ska vi ta och kolla vad den där "stenen" e för nåt eller!"
Wario-Ware-Man:"Sure. Kommer!"
Väl borta vid "stenen":
Wario-Ware-Man:"Ok, då får vi ta och titta närmare på den nu."
Efter några sekunders tittande:
Wario-Ware-Man:"Men titta här. Verkar som att detta blir våran lyckodag grabbar!"
Warrio:"Hmm... då är frågan hur FAN vi ska få upp den. Vi har inte ens någon spade med oss!"
Clover:"Äh, inga problem."
Clover går mot "stenen", böjer sig ner, och med handen gräver upp det märkliga föremålet som visar sig vara en:
Warrio:"En skattkista!!?"
Wario-Ware-Man:"Wahoo!! Det var som jag trodde, en hel binge med rikedomar!"
Clover:"Jag öppnar den åt er."
Wario-Ware-Man:"Åh, tack!"
Sen efter Clover öppnat kistan:
Clover:"Wow, spana in tjejer!"
Alex:"Wow så mycket smycken och kosingar!"
Warrio:"Öhm... vi vill ha den där nu tack."
VARIO:"Warrio. Vi måste dela med oss."
Warrio:"Åh, ok. Bara skojade..."
Wario-Ware-Man:"Jag tror det är det bästa vi kan göra faktiskt. Tjejerna förtjänar också lite kosing."
Clover:"Så. Hur mycket av detta får vi behålla?"
Wario-Ware-Man:"Halva delen av skatten är eran."
Clover:"Vill ni ha kistan också?"
Wario-Ware-Man:"Mjaaäe. Visserligen inte direkt nödvändigt. Ni kan behålla kistan om ni vill."
Clover:"Ääh, inte ska ni väl behöva gå runt och hålla i den högen hela vägen hem. Ni får den av oss."
Wario-Ware-Man:"Åh, tack så mycket."
Clover:"Förresten. Kom hit till mig Wario-Ware-Man."
Wario-Ware-Man, går tveksamt mot Clover:"O-K.."
Clover sätter sig på knäna och för huvudet ner mot Wario-Ware-Man, och till hans förvåning ger honom en liten kyss:
Wario-Ware-Man:"... Wow!"
Clover:"Detta är mitt sätt att visa våran tacksamhet för eran vänlighet, och för den del av skatten ni gav
oss. *kysser Wario-Ware-Man en andra gång* Ta hand om er väl, vi måste dra vidare nu."
Warrio:"Jaha, varför får Wario-Ware-Man allt beröm nu helt plötsligt, men inte vi??"
Alex går till Warrio och VARIO och ger båda en kyss:"Äh, klart ni också förtjänar varsin kyss."
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Wario-Ware-Man:"Hörni, vad sägs om att vara med på foto innan vi beger oss hemåt?"
Alex:"Bra idé Wario-Ware-Man."
Sen efter att fotot tagits:
Wario-Ware-Man:"Ok, nu beger vi oss också hemåt."
Warrio:"Har du fjärren nu?"
Wario-Ware-Man:"Jadå, precis här."
Clover:"Hejdå bröder, det var trevligt att mötas."
Alex:"Hoppas vi kan få komma till er och hälsa på någon dag."
Wario-Ware-Man:"Detsamma! ... Ok, då trycker vi på knappen! ... 3. 2. 1..." *Klick!* *ZAPP!!*
Efter att Wariobröderna försvunnit:
Alex:"Bye-bye Wariobröder! ... jahapp. Ska vi bege oss tillbaka vi med?"
Clover:"Ok. Kom tjejer, nu går vi."
Sam:"Hm.. börjar sakna den vitklädde grabben lite... Bye bye VARIO. I love you.."
Senare hemma i Wariobrödernas hus:
Warrio:"Waa-hohooo!! Här badar vi minsann i stålar!"
Wario-Ware-Man:"Jepp. Ännu ett lyckat äventyr, med skatter på köpet."
VARIO:"By the way, jag har fått fram fotot nu."
Wario-Ware-Man:"Åh, så bra. Hur blev den?"
VARIO:"Titta själva så får ni se!"
Wario-Ware-Man:"Alright. Ro hit med det."
På fotot så står TS tjejerna och håller bröderna i varsin hand och poserar. Clover tittar mot kameran medans
hon håller Wario-Ware-Man, Alex poserar med V tecknet medans hon håller Warrio, och Sam kramar VARIO
allt vad hon orkar samtidigt som hon kysser (och smeker hennes kind mot) honom.
Wario-Ware-Man:"Vad bra fotot blev grabbar."
VARIO:"Förutom mig förstås..."
Warrio:"Ja ja, huvudsaken är att allting har slutat bra för oss.. undrar hur Wario har det så här dags..."
Ute i hängmattan på Wario's tomt, där han fortfarande ligger och trynar:
Wario:"Zzzzz... GÄÄÄÄÄSP!! ... Nää, nu får jag ha latat klart. Dags att ta ner det där eländet nu."
Wario går upp på dasstaket och tar ner den där saken som han haft ovanför sig hela dan, vilket visar sig
vara en Dumb-Crow som han använt som paraply.
Wario:"Höhö. Snacka om att man kan använda lemlösa kråkor till mer än bara ryggkliare. Nåja, får väl ta
och gå in nu då. Fatso-News börjar snart, och jag behöver allt käka lite vitlök."
Wario går in i sitt hus och ska ta sig något att äta, och slå på Tjockis-Nyheterna. Japp, ännu ett lyckligt
slut för våra bröder ännu en gång. Om vi nu går tillbaka till TV-världen så verkar Monitorn fortfarande
vara kvar. Har visserligen jagat en fiskmås, som han försökt skjuta prick på i över 3 timmar:
Monitorn:"Kom hit din fiskmåsjävel! Gör som jag säger!!" *Zapp!!*
Monitorn:"Ha ha, äntligen träffade jag den, mitt i prick! Få se om det funkar." ... *BLATT!!*
Monitorn:"!! ... Öh.. Jo, uppenbarligen fungerar det. Men, nä, inte på MIG!!" *BLATT!*
Monitorn:"Din måsjävel!! Dags att fly härifrån!"
Fiskmåsen:"Waa-ha-ha-haa! Nu ska du få smaka på lite raketbomber!!"
Trots att testet Monitorn utförde på den stackars fiskmåsen gick bra, så blir det inte som han tänkt sig
iallafall. Han blir jagad av fiskmåsen samtidigt som den försöker skjuta på honom. Nåja, ha det gott kära
läsare, och som vanligt missa inte episod 18 av The Wario Show!, för då blir det lite annat trams som
kommer hända.
SLUT~THE END...
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