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: 01/08/2013 19:29-03/10/2013 15:09)
Säsong 2, Episod 8(19): Powerpuff Fatsos!
Lugn och frid råder i Wario Island. Det har precis blivit morgon, och alla Dumb-Crow's och trästockar ska
just gå upp och göra sig fräsha och fina(och dummare än vad de är) inför sina arbeten på jobben. Wariobröderna ligger fortfarande och trynar. Utom VARIO, som vaknat tidigare än sina andra bröder:
VARIO:"GÄÄSP! Nä fy fan vad de där asen bara ligger där och trynar. Undrar vad vi har i kylen."
VARIO går ut till köket och tar sig lite frukost och sätter sig ute i TV-rummet. Fjärren till TVn verkar ha
försvunnit, så han försöker leta efter den innan han hugger in på sin mat:
VARIO:"Ok, det här var märkligt. Fjärren brukar inte försvinna sådär. Får väl leta lite till då."
Efter 5 minuters letande:
VARIO:"Nä vet du vad, nu börjar jag bli trött på detta. Vart har den tagit vägen?! Äh, struntsamma, jag
får väl sätta på TVn via ON/OFF knappen på den."
VARIO sätter på TVn via knappen på framsidan av den, och käkar sin frukost medans han tittar på... ja, deras
TV förstås. Är lite jobbigt att resa sig upp ur soffan och trycka på knapparna på TVn hela tiden för att byta
kanal, men det är smällen man får ta om fjärrkontrollen försvinner, höhö:
VARIO:"Vart fasen har vi Tjockis-Nyheterna nånstans?"
*ZAPP!*
VARIO:"Näpp. Inget där."
*ZAPP*
VARIO:"Näpp, inget där heller."
*ZAPP*
VARIO:"Hah, DÄR har vi den! Få se vad de har att komma med idag."
TVn:"God morgon, och det här är Tjockis-Nyheterna; Nyheter för alla vitlöksätande tjockisar.. och trästockar.
Iallafall, innan vi går in på själva nyheterna..."
VARIO:"Åh, inte det där nu igen hoppas jag..."
TVn:"Så blir det ett litet test här; vad detta test går ut på är om man verkligen flyger som en raket uppåt
om man äter för mycket vitlök."
VARIO:"Jaså? Det här var ju nåt helt annat."
TVn:"Så, hur görs testet Woodsley?
Woodsley:"Enkelt. Som ni ser här har vi en skål med vitlök, tillräcklig nog för att mätta en smällfet trästock.
Och våran provassistent är; Wario!"
Wario:"Jamen tackar. Japp, här e jag minsann! Vad har ni för gåttigheter här??"
Woodsley:"Tjena Wario, bra att du kunde komma. Här är en skål med vitlök. Kan du klara att langa i dig allt det där?"
Wario:"Ha, skämtar du? Jag kommer stoppa i mig alltihop, och fisa kommer jag verkligen att göra!!"
*CHOMP, CHOMP, CHOMP, CHOMP!*
Kommer det där funka tror du?
Woodsley:"Det är det vi får se arma nyhetstalarperson. Om någon minut eller så efter att fettot mumsat i sig
vitlöken kommer hans tarmar att bli gasiga."
Wario:"*Chomp, chomp!* Ah, delikát! O fan, blir gasig i magen! Måste fisa... Hnn! Hnnnn!!!"
*BBRRRÖÖÖÖÖÖLL!!!*
Wow, snacka om fart i baken!
Woodsley:"Japp, och upp verkar han flyga också!"
Ok gott folk, det verkar som att testet lyckades. Tackar så mycket för testet Woodsley! Nu blir det "Dassnytt"!"
VARIO:"Jahapp, som jag trodde..."
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TVn:"Tja, det skulle ha blivit Dassnytt, men på grund av ett litet fel i våran kamerautrustning så får det vänta
till nästa vecka. Ok, nu över till nyheterna; tja, inte så mycket verkar hända numera, visserligen har MonaWare
Inc. gått i konkurs... för flera år sen, som ingen ändå bryr sig om att lyssna på, så vi skiter i att ta upp nåt mer om det."
VARIO:"Ja, lika bra det."
TVn:"Och angående vädret, så blir det sol här i söder, som vanligt denna dag, och lite snorregn uppåt norr.
Visserligen sketkladdigt och snorigt, men tyvärr kan ingen av oss göra nåt åt det. Och det var allt från TjockisNyheterna."
VARIO:"Jahapp, inget vettigt som vanligt."
*ZAPP*
VARIO:"Jaha, och vad har vi här då? "The Powerpuff Girls"? Alright, måste vara något för de yngre... eller
för de som är fans av det. Förutom "My Little Pony - Friendship is Magic" förstås, den har jag hört är skit."
Papegojan, kommer flaxandes in i TV-rummet:"Kraa!! Kraa!!"
VARIO:"Men tjena papegojan, har du vaknat också! Men, vad är det du håller där? Är det fjärren eller?"
Papegojan:"Kraa! Inte vet jag. Ser rolig ut iallafall!"
VARIO:"Ööum, kan du vara vänlig och ge mig den kanske?"
Papegojan:"Näpp!"
VARIO:"Kom igen, vi behöver den för att zappa på Tvn med!"
Papegojan:"Kraa!! Nej! kraa!! Vad, släpp!!"
VARIO, håller i bena på den och försöker ta tillbaks fjärren:"Du, ge mig den säger jag! Ge mig den nu!!"
*Brööl!!*
VARIO:"Aoow, min näsa!"
Papegojan, flyger iväg:"Kraa-ha-hahaha!!"
Pagegojan flaxar iväg bort mot köket för att sno till sig nåt att äta, men tappar fjärren på bordet, där
Wario-Ware-Man ibland glömmer plocka bort fjärrkontrollen bröderna använder för att teleportera sig in i
TV-program:
VARIO:"Ah, toppen. Äntligen tappade han den, men på helt fel ställe.. hmm... vilken av de där kontrollerna
är vilken? Aha, den i mitten måste det vara!"
VARIO tar fjärren som ligger i mitten, och ska just stänga av TVn, men till hans överraskning teleporteras
han in i TV-programmet som nu visas:
VARIO:"YAAAARRRGH!!"
*Swopp!*
Japp, swopp, och så var han nu väck från den verkliga världen. Under tiden går vi in till brödernas sovrum, och
de andra verkar ha vaknat nu:
Wario-Ware-Man:"OOaah.. var gott att vila ut sig lite!"
Warrio:"Precis. Förresten, VARIO verkar ha stigit upp före oss!"
Wario-Ware-Man:"Jaså? Ok, då är han nog ute i TV-rummet nu då. Kom så går vi och äter frulle."
Warrio:"On my way."
Väl ute i köket:
Warrio:"Oboy, vad gott det ska bli med rostade macker med vitlök på!"
Wario-Ware-Man:"Japp. Är hungrig jag med."
Warrio:"Jag går ut i TV-rummet och kollar om VARIO är där."
Wario-Ware-Man:"Ok Warrio. Gör du det så gör jag iordning mackorna så länge."
I TV-rummet:
Warrio:"Hallå, VARIO. Är du här? Hm. Konstigt, han brukar sitta här inne och titta på TV när han går upp
tidigt. Undrar om han är inne på toaletten?"
Warrio går in på toaletten och kollar i fall om VARIO är där och lägger vitlök, men inte är han där. Han går
ner i källaren och kollar, men inte syns han till där heller. Efter att ha letat efter VARIO runt hela huset
går Warrio till TV-rummet igen och sätter sig i soffan. Samtidigt inne i TV-programmet där VARIO nu har
fallit ner på marken:
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VARIO:"AAj! Snacka om hård landning. Men vänta nu, vart nånstans är jag?"
VARIO ser en skylt framför sig, och läser vad det står på den:
VARIO:""Välkommen till staden Townsville"?? Hm.. låter något bekant."
Medans VARIO går runt och yrar omkring i den nya, men ändå något bekanta världen beger vi oss tillbaka
till Wariobrödernas hus igen. Warrio sitter och tittar på programmet som VARIO stötte på medans
Wario-Ware-Man fixar käket:
Warrio:"Hmm... Kallar dem detta fräckt? Är käket klart än Wario-Ware-Man?"
Wario-Ware-Man:"Är på väg in med det nu!!"
Warrio:"Ok! Men, vänta nu. Vem e den där feta snubben med svarta overaller och vit keps? Ser ut som... VARIO??"
Wario-Ware-Man:"Här e frullen Warrio!"
Warrio:"Öh, Wario-Ware-Man. Jag tror nog vi får vänta lite med det där."
Wario-Ware-Man:"Jaha?"
Warrio:"Jo, det är så att... verkar som att VARIO är med på TV här!"
Wario-Ware-Man:"Va? Skojar du eller?"
Warrio:"Titta själv får du se. Han verkar inte höra till nån som helst roll, för han ser bara ut att yra runt
en himla massa."
Wario-Ware-Man:"Åh nej, NU ser jag! Inte har han väl rört den där fjärren eller?!!"
Warrio:"Det har jag ingen aning om, men jag ser två likadana fjärrkontroller liggandes här på bordet."
Wario-Ware-Man:"Han måste lyckats ta sig in i TV-showen av misstag! Det här hade jag INTE planerat att
vi skulle göra denna morgon... men, först måste vi äta upp frukosten, för jag e väldigt svinhungrig!"
Warrio:"Men, kan vi inte vänta med det tills vi får hem VARIO igen?"
Wario-Ware-Man:"Äh, vi kan äta under tiden medans vi gör oss förberedda."
Warrio:"Åh just det, du har rätt där. Bäst att hugga in på maten innan vi ger oss in i TV-världen."
Sen efter att de käkat:
Warrio:"Så, hur ska vi göra tycker du?"
Wario-Ware-Man:"Tja. Vi måste först hitta fjärren som gör att vi kan ta oss in och ut ur TVn. Vilken av de det nu är."
Warrio:"Troligen den i mitten?"
Wario-Ware-Man:"Mm, det kanske det är."
Wario-Ware-Man tar fjärrkontrollen som ligger i mitten av bordet och stoppar den i fickan. Sen efter att
bröderna gjort sig beredda för den nya dagen bär det av in mot TV-världen åter igen:
Warrio:"Ok Wario-Ware-Man, dags att ge oss ut igen på äventyr då. Du har fjärren va?"
Wario-Ware-Man:"Jepp, har den här i handen. Då räknar vi ner nu; 3.. 2.. 1.." *Click* *ZAPP!*
Wario-Ware-Man och Warrio beger sig in i TV-showen och ska göra ett tappert försök att ta tillbaka sin
brorson. Kommer det lyckas? det får vi se längre frampå. Tillbaks till VARIO, som fortfarande yrar omkring
här och var i "Townsville":
VARIO:"Väldigt kusliga färger på allting här. Undrar hur fan man kan ta sig härifrån, för jag vill hem!!"
VARIO går runt och yrar lite till. Efter några minuter blir han uttråkad, och bestämmer sig för att kika
runt lite. Så småningom ser han tre konstiga typer framför sig, vilket visar sig vara huvudpersonerna i serien:
VARIO:"Oh crap. Powerpuff Pinglorna antar jag att det där är. Om de ser mig kan allting sluta med katastrof!!
Måste gömma mig någonstans!" *Bjoooong!!*
VARIO gömmer sig bakom en buske, i hopp om att de inte ser honom:
Bubblan:"Huh? Vem var det jag såg springa där?"
Blomman:"Vem menar du Bubblan?"
Bubblan:"Åh, måste varit en ekorre."
Buttran:"I den storleken? Lägg av, måste säkert vart Bad Mojo Jojo!"
Bubblan:"Men, inte är han väl här så här dags?"
Blomman:"Äh, det var säkert inget. Kom nu tjejer, vi måste hem i tid."
Bubblan:"Ok. Vi kommer."
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VARIO:"Phew. Tur att de inte såg mig. Hmm... kanske borde ta och följa efter i bakhåll. Kanske hittar jag
en väg bort från det här stället."
VARIO följer efter tjejerna. Samtidigt ser vi att de andra bröderna har kraschlandat nånstans i Townsville:
Wario-Ware-Man:"Aoww.. mitt huvud."
Warrio:"Jag bröt min näsa!"
Wario-Ware-Man:"Jaha, först VARIO, och nu du helt plötsligt. Nåväl, verkar som om vi hamnat i showen nu."
Warrio:"Jag ser det. Färgerna över hela området verkar väldigt skärande."
Wario-Ware-Man:"Tja, inte lika skärande som MLP:FIM iallafall. Men, nu får vi ta och leta upp VARIO."
Warrio:"Alright. Kommer."
Bröderna går iväg och försöker spåra upp VARIO. VARIO däremot är redan långt bortom deras syn, så
bröderna går nu omkring och letar:
Wario-Ware-Man:"Nädu, vart är han nånstans? Har gått runt nästan halva kvarteret nu och ändå syns han inte till!"
Warrio:"Fasen vad folk stirrar på oss här."
Wario-Ware-Man:"Bry dig inte om de Warrio. Vi måste leta vidare, annars kommer det hela sluta illa."
Warrio:"Ok, bara att leta vidare då."
Tillbaka till VARIO, som nu har under bakhåll följt flickorna hela vägen till deras hem:
Blomman:"Åh, äntligen hemma."
Bubblan:"Jag ska ha téparty med mina gosedjur när jag väl kommer in i vårt rum!"
Buttran:"Téparty.. ha, jag tänker spela Dance-Dance-Revolution, mycket mera fränt!"
Bubblan:"Äsch, lite téparty har väl ingen dött av."
Blomman:"Kom nu tjejer!"
Buttran:"Sure..."
Bubblan:"On our way sis!"
VARIO:"Hmm... undrar vad som finns därinne. Borde jag verkligen göra det? Tänk om... Äsch, det skadar väl
inte att gå in i deras hem. Så länge ingen ser mig så borde det inte vara nån fara."
VARIO går bort mot deras hem och ska spana litegrann... det vill säga, om han inte blir sedd. Hur kommer
det hela att sluta? Det vet vi inte än, men först blir det en kort liten snutt.
--Start of kortis-Läget är bra i Wario Island, men inne i Wariobrödernas hus har bröderna fått besök av en kackerlaka. Denna
kackerlacka är inte vilken annan vanlig som helst; denna har satt rekord i att vräka i sig 1.000 kylskåp i
1.000 hus runtom Wario Island, samt sabbat vartenda hem med sin jädra parfymgrunka, och Wariobrödernas
hus står näst på tur:
Wario-Ware-Man:"Gaah, det var då den jobbigaste kackerlackan ever! På något sätt borde man ta död på den."
Warrio:"Naae, inte vet jag. Spelar ingen roll om man använder råttfälla, den går inte på det iallafall."
Wario-Ware-Man:"Jag vet.. hmm.. vad sägs om.."
Senare efter att ha provat en annan metod:
Wario-Ware-Man:"Näpp. Att göra iordning ett diskotek med en himla massa rester som stinker fy fan var
ingen hit heller!"
VARIO:"Och inte nog med det, den där doftgrunkan som den sprejar med överallt... parfymen luktar för
JÄVLIGT!!"
Warrio:"Japp, det stinker för MYCKET!"
Wario-Ware-Man:"Om vi inte blir kvitt den nu, så blir hela vårt hus sabbat! Vi får nog ta till lite mer
drastiska åtgärder tror jag.."
Warrio:"Du menar inte.."
Wario-Ware-Man:"Just det. Kanske dör den av råttgift.. höhö. Nu du ska du få!"
Wariobröderna, som nu försökt i flera timmar att få bort kackerlackan ska försöka ta död på den med hjälp
av råttgift. Fast om det ska lyckas så får de komma på bra knep för att kunna lura den. När kvällen kommer
sätter bröderna sin plan i verket. Wario verkar kommit in i deras hus också, och han verkar ha fått besök
av kackerlackan i sitt hus också, och precis som Wariobröderna vill han ta död på den:
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Wario:"Hehe.. så du vill lukta på gott du. Då ska du få det!"
Wario sprejar något på blommerna han håller i handen, lägger de i en kruka och ställer den ute på bordet i
Wariobrödernas TV-rum. Inne i brödernas sovrum:
Wario-Ware-Man:"Höhö.. Lite kaka vill den nog mumsa i sig. Häll råttgiftet på den Warrio!"
Warrio:"Alright, ska bli!"
Warrio häller råttgiftet på kakan, sen går bröderna ut till TV-rummet och ställer den på bordet:
Wario-Ware-Man:"Men tjena, här har vi lite blommer också. Så fina de är."
Bröderna sniffar på blommerna, och dör av doften den avger. Verkar som att Wario preparerade de med
råttgift så att kackerlackan skulle dö, men det blev bröderna som gick på det istället:
Wario:"Oops. Var inte meningen att det skulle bli så här. Men tjena, här har vi en kaka på bordet. Vad snällt
av Wariobröderna.*sniff*"
Wario tar en tugga av kakan, och stoppar sen i sig hela, men dör också på grund av råttgiftet Wariobröderna
hällde över den. Sen kommer kackerlackan in och är förbluffad över hur de kunde gå på deras egna fällor.
Han rensar byxfickerna i deras overaller på gods, och tar sen av Wario's sko och strumpa, men dör av
Wario's fotsvett. Allihopa ligger nu på golvet helt utslagna. Aj aj, så saker och ting kan gå om man inte
är försiktig av sig, speciellt när det gäller råttgift.. och Wario's fotsvett!
--End of kortis-ZZzzzz... Öh... Åh, vart fan var vi nånstans nu? Just det, som ni säkert vet så är VARIO ute på virrabort-sig vift i Townsville, och han har gått in i stället där pingel-flickorna bor. Samtidigt nånstans ser vi
Wario-Ware-Man och Warrio gå omkring och letar efter sin brorson. Varenda by-bo(som underligt nog ser
ut som Dumb-Crows och Wood-Stocks) stirrar på de, och det går Warrio på nerverna, speciellt när en av de
kallar honom för tjockis utan att tänka sig för:
Warrio:"Hörni, om ni nu så tänker kalla mig tjock flera gånger på raken så ska ni fanimig få se på ordet
"TJOCK", rakt i ansiktet!!"
Wario-Ware-Man:"Men bry dig inte om de säger jag ju. Ge fanken i det, jag vill INTE hamna i bråk nu!"
Warrio:"Grr... Alright. Men vänta ni bara; om någon av er kallar mig tjock en gång till, då ska ni bannemig
få se på ett och annat!"
Wario-Ware-Man:"Du, du e faktiskt en tjockis, och det e jag med, och jag bryr mig inte ett skit om det.
Gör samma sak du med."
Warrio:"... Ah, ok. Då struntar jag väl i det isåfall!"
Wario-Ware-Man:"Ah, äntligen. Kan vi gå vidare eller?"
Warrio:"Jepp. Men först... Hnn!! HNN!!"
Wario-Ware-Man:"Nej. Säg inte det..."
*BBRRRÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖLL!!*
En av invånarna:"DÖÖH!! Fy faaan, vad det stinker!!"
Warrio:"Ja, så går det när man retar en fatso!"
Wario-Ware-Man:"Var du verkligen tvungen att lägga av den där rakt i nyllet på de??"
Warrio:"Amen hallå eller, de behövde verkligen få lära sig en liten läxa!"
Wario-Ware-Man:"Suck... nåväl, strunt i det där. Då fortsätter vi nu då."
Warrio:"Kommer!"
Japp, där fick invånarna allt smaka på sin egen medicin. Kanske får de att tänka sig för lite bättre nästa
gång bröderna kommer. Iallafall, tillbaks till VARIO så är han nu inne i flickornas hem, för att inte tala om
inne i deras sovrum:
VARIO:"Hmm.. va' inte så pjåkigt här inne! Aj fan, nån kommer! Bäst att gömma sig!"
VARIO gömmer sig inne i garderoben, och hoppas på att inte bli sedd. In kommer Powerpuff flickorna, och var
och en av de börjar pyssla med sitt:
Buttran:"Alright, dags och sätta igång spelet! Denna gången SKA jag försöka slå mitt förra rekord!"
Bubblan:"Hallå mina docker och djur. Vill ni ha téparty med mig?"
Blomman:"Jag ska ta mig en liten lur.."
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VARIO:"Phew.. de ser mig inte än."
Blomman:"Men först måste jag gå till garderoben och byta kläder."
VARIO:"Ah crap!! Detta bådar inte gott. Måtte gömma mig så långt in jag bara kan!"
VARIO trycker in sig mot väggen så mycket han kan för att inte bli upptäckt. Blomman öppnar garderoben,
och VARIO antar att hon kommer se honom. Lyckligtvis ser hon inte VARIO, men han får se något lite pinsamt:
VARIO:"Oh shit.. säg inte att hon ska byta sina kläder precis framför mina ögon!"
Blomman, som börjar ta av sig sina kläder:"Bort med den, och bort med den.."
VARIO, försöker blunda:"Gah.. den kvinnliga nakenheten slår till igen.."
Som tur är får vi inte se hennes komplett nakna kropp, bara bena, huvudet, och armar... och en liiten del av
hennes byst, tack vare ett klädesplagg som hänger i vägen. Personligen ville jag att det här skulle komma
med, men eftersom det finns vissa bolag som gillar att censurera känsliga saker på media så fick vi bli
tvungna att censurera scenen själva, eftersom vi HATAR när DE försöker censurera, så där blir det ena
rätt åt dom, höhö. Iallafall, medans VARIO får titta på en powerpuff tjej som byter om till nyare kläder
går vi tillbaka till de andra bröderna, och de verkar ha kommit fram till tjejernas hem nu... ok, 200 meter
ifrån det för att vara exakt:
Warrio:"Hmm.. jaha, det där huset där borta verkar bekant!"
Wario-Ware-Man:"Hm.. Jag har en föga känsla av att... kan det vara hit VARIO tagit vägen?"
Warrio:"Jaha, och HUR vet DU det?"
Wario-Ware-Man:"Jo, jag ser nämligen en liten vitlöksklyfta här rakt framför oss, så han kanske har gått
in i huset där borta!"
Warrio:"Mjaa.. jo... kan nog vara mycket möjligt."
Wario-Ware-Man:"Kom Warrio. Vi går dit med en gång!"
Warrio:"Ah, skönt.. när vi väl haffat honom så kan vi bege oss tillbaka hem sen!"
Well, not for long. För nu beger oss tillbaka till VARIO igen, och som det verkar står Blomman fortfarande
vid garderoben och byter:
Blomman:"Hmm... jag kan inte bestämma mig vad jag ska ha på mig. Ska jag ha mina gamla vanliga kläder,
eller ska jag ta på mig denna klänningen?"
Buttran:"Suck.. Bestäm dig någon gång, Blomman! Vi vill inte se dig naken resten av dan."
Blomman:"Lägg av, jag har åtminstone trosor och Behå på mig."
VARIO, inne i garderoben:"Bara ta på dig någonting så jag slipper se mer av den där synen... Aha, denna HÄR
kanske."*Rycker över ett klädesplagg*
Blomman:"Åh, den klänningen lär passa mig utmärkt!"
Blomman tar klänningen och stänger garderoben, och sätter på sig sin klänning:
Blomman:"Så där. Nu ser jag genast mycket snyggare ut."
Buttran:"Det var värst vad du gör dig snygg då. Ska du ut med någon eller?"
Blomman:"Um... nåt sånt har jag inte bestämt än. Just nu vill jag bara se snygg ut."
Buttran:"Ok, whatever. Bara undra'!"
VARIO, fortfarande inne i garderoben:"Pheew.. DET var nära ögat. Nåja, undrar om det finns en annan väg
ut härifrån.."
VARIO rotar runt lite i väggen på garderoben, och faller plötsligt bakåt då en del av väggen rasar sönder.
Sen efter att VARIO tumlat baklänges litegrann:
VARIO:"Aoow!... snacka om ohållbar vägg! ... men vänta, vad e detta för rum? Ser ut som nåt slags laboratorium.."
VARIO går runt lite i det nya rummet och kikar. Det tar inte lång tid innan han blir hungrig av allt vandrande,
så han bestämmer sig för att leta efter lite käk:
VARIO:"Vad fan, finns det INGEN vitlök i något av de här skåpen??! Men vad ser jag där? Kemika.. Kem..
Ah, Kemi-Whatever-X! Hmm... kan jag någonting om experimentering tro??"
VARIO står och funderar en liten stund, och får snart en snilleblixt uppe i skallen:
VARIO:"Amen är det inte klart! Jag kan nog göra världens STÖRSTA VITLÖK med detta ämne!! ... vad det
nu hette igen... Åh just det, Kemi-Whatever-X var det ja! Nåväl, bara att sätta igång då!"
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VARIO tar flaskan med kemikalien X, och häller halva skiten i en gryta... som han fick av Wario för nån
månad sen, och börjar blanda i all möjlig dynga; Snorkråker, Warionäsor, trästockar, kackerlackor, och hela
gänget!! Sen blandar han allting allt vad han orkar med en Cute-Ball som slev:
Cute-Ball:*blubb, blubb!!*
VARIO:"Sorry, men detta e tyvärr naturens gång!"
Sen efter att VARIO blandat all dyngan så ser han nu sin livs STÖRSTA vitlök någonsin; Stor.
Saftig, och FET dessutom!:
VARIO:"WAOW!! Det var då världens största vitlök någon tjockis ens skådat! Jag kommer fisa kadaver sen
efter att jag stoppat i mig den där!"
VARIO bereder sig för att hugga in på sin vitlök. Han inspekterar den först för att kolla om den e ätbar,
och om den håller måttet:
VARIO:"Hmm... Hm-hmm! ... Jepp. Det var som jag trodde, den e då bannemig GULD alltså!"
VARIO tar en tugga av den och ser för tillfället ut att njuta av den. Han tar några tuggor till, men sen
efter en minut börjar hans mage att knorra och fisa okontrollerat:
*GRRR* *FIIS*
VARIO:"Det var som fan. Är det nåt fel på vitlöken eller??"
Det dröjer inte länge förrän VARIO börjar studsa runt överallt i labbet. Sen efter en kvarts studsande till
höger och vänster förvandlas han till...:
VARIO-Man:"BWAAHAHAHAA!! VARIO-MAN!!! Öh.. vad fan sa jag just... den där vitlöken måste vart oerhört
dålig.."
VARIO, som nu är VARIO-Man, känner sig lite konstig i magen efter allt studsande. Men trots det går han
runt och testar sin styrka efter att ha lyckats ha sönder en flaska med bara näven. Det tar ingen lång stund
förrän han låter det gå in i sin skalle, och blir nu en helt annan person... Ok, vi kan säga att VARIO-Man
är lite av en kopia av Wario-Man, bara ännu mer löjligare i sin personlighet, mera vek, och virrig:
VARIO-Man:"Hm.. så jag kan alltså krossa saker med bara knytnäven! BWAAHAHAHAHAA!! Nu ni små
sopprötter ska ni fan få smaka på råstyrka!!"
Efter flera misslyckade försök hoppar VARIO-Man ut genom väggen i labbet, och är nu på väg i full karriär
mot stan. Detta bådar verkligen inte gott. Det e jag TVÄRSÄKER på! Nåväl, om vi tar en titt utanför labbet
ser vi att Wario-Ware-Man och Warrio kommit in i hemmet, helt omedvetandes om att det hus de nu är
inne i är Powerpuff flickornas hem:
Wario-Ware-Man:"Hallå, någon hemma?"
Warrio:"Åh ser man på, en toalett!"
Wario-Ware-Man:"Men ååh.. Ge dig nu, vi var faktiskt ute och pinkade för inte speciellt länge sen."
Warrio:"Men, denna ser mycket bekvämare ut. Jag går in och skiter!"
Wario-Ware-Man:"Nej. Inte NU!"
*SLAM!*
*HNN!!! HNNNnn!!!*
Wario-Ware-Man:"Men för fasiken..."
*Plumsa! ... Plumsa!*
Warrio:"O fasen.. det var då en sista rackare till att inte plumsa ner i toaholken."
Wario-Ware-Man:"Lite tystare Warrio, folk kan faktiskt höra dig."
... *Plums!*
Warrio:"OAAAh.. Var ena skönt att bli av med de vitlökarna!"
*Flluussssh!*
Wario-Ware-Man:"Nå, e du färdig nu eller?"
Warrio:"Japp."
Wario-Ware-Man:"Tack gode vitlö... men.. åh, tjenare på er."
Powerpuff Pinglorna:"AAiiieee!!"
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Wario-Ware-Man:"Men vad e det med er? Jag ser väl inte SÅ förskräcklig ut heller?? ... Åh, nu ser jag...
Warrio, dra för faa-an upp byxorna. Man kan ju se dina kalsingar!!"
Warrio, ser sina byxor nere vid skorna:"Åh, sorry ladies. Glömde dra upp de!"
Wario-Ware-Man:"Jag ber såå mycket om ursäkt för det där. Antar att ni är både äcklade och shockade nu, eller hur?"
Blomman:"Ja, verkligen!!"
Buttran:"Exakt. Och vilka är NI förresten?"
Warrio:"Ja, säg det. VILKA är NI?"
Wario-Ware-Man:"Lägg ägg Warrio. Jag sköter detta... Öhm, vi kanske borde presentera oss en smula för
er. Jag är Wario-Ware-Man, och han där... ööh, den där "Kalsingmannen" bakom mig, är Warrio."
Warrio:"Japp. Vi e båda bröder."
Blomman:"Ok, trevligt att mötas. Mitt namn är Blomman."
Bubblan:"Jag är Bubblan."
Buttran:"Och JAG är Buttran!"
Warrio:"Ja, ska du säga.."
Wario-Ware-Man:"Lägg av med sarkasmen Warrio."
Warrio:"Sorry."
Buttran:"Sorry."
Warrio:"Men, vad.."
Buttran:"Men, vad.."
Warrio:"Och vad tror du att du håller på med?"
Buttran:"Och vad tror DU att du håller på med?"
Warrio:"Lägg AV!"
Buttran:"Lägg AV!"
Warrio:"Kan du sluta med det där!"
Buttran:"Kan du sluta med det där!"
Warrio:"Sluta upp med att härmas!"
Buttran:"Sluta upp med att härmas!"
Wario-Ware-Man:"Alright, det räcker nu!!"
Buttran:"Alright, det räcker nu!!"
Blomman:"Sluta båda två!!"
Buttran:"Amen, det var han som började!"
Warrio:"Nej, det var HON som började!"
Wario-Ware-Man:"Lägg av Warrio, jag VET att det var du! Du e fan ingen liten snorunge längre."
Warrio:"Ursäkta mig då!"
Buttran, räcker ut tungan åt honom:"Nää-nää. Kom an då, "Kalsingmannen"!"
Warrio:"Äh, shaddup."
Wario-Ware-Man:"Det räcker säger jag! Nu ska vi bara fokusera på det vi egentligen kom hit för; Jo, det e
nämligen så att... vi har en brorson på rymmen, VARIO, och vi har letat efter honom i nästan vartenda hörn
av staden Townsville sen vi kom hit. Ni har möjligtvis inte sett honom?"
Blomman:"Nej. Tyvärr har vi inte det."
Wario-Ware-Man:"Ah, just typiskt."
Blomman:"Vi kanske kan hjälpa er att leta upp honom om ni vill det!"
Wario-Ware-Man:"Vad? Menar ni det?"
Blomman:"Jodå, vi kan allt hjälpa till."
Wario-Ware-Man:"Excellenté! Ok, då är det bara för oss att fara iväg. Förresten, snygg klänning Blomman!"
Blomman, rodnar i kinderna:"Tihi, äsch."
Wario-Ware-Man:"No reason. Ville bara säga det."
Blomman:"Ok, ingen fara för mig."
Bubblan:"Jag går in på badrummet en kort stund."
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Wario-Ware-Man:"Öhm, jag tror inte att du vill gå in där just nu. Warrio har nämligen varit där inne och lagt vitlök!"
Bubblan, håller för näsan:"Åh herregud!!"
Buttran:"Jag skulle nog inte ha nåt emot det om jag var där före honom."
Blomman:"Buttran!"
Buttran:"Ok, ok. Bara skoja'."
Och så ska bröderna, tillsammans med småflickorna snart sätta fart för att hitta sin "försvunna" brorson
VARIO. Utanför så är det full rulle här och var; VARIO-Man är ute och svävar i luften... öhm, marken
rättare sagt, för olikt Wario-Man så kan VARIO-Man inte flyga uppe i luften. Han röjer på de ställen där
han kan röja, medans folk står och blegar på honom i ren fundering:
Dumb-Crow:"Vafan e det där för typ?"
Wood-Stock:"Dööh.. inte vet jag va."
Dumb-Crow:"Ser fan ut som en tjockis i långkalsingar tycker jag."
Wood-Stock:"Tja, han verkar försöka lyfta saker och ting."
Dumb-Crow:"Vilket inte verkar gå så bra, hö hö."
VARIO-Man:"Det var som fasen. Varför kan jag inte lyfta saker och ting?? AAARGH! Jag ska vara den
starke, smidiga, och världens starkaste fatso ever!! Aha."
VARIO-Man ser något som kryper på marken, och lyckas lyfta upp det. Invånarna är tveksamma över hans
successiva försök att lyfta något:
Dumb-Crow:"Tror du han är något farlig eller?"
Wood-Stock:"Nää."
Dumb-Crow:"Alright. Han ser ändå ut att vara väldigt vek av sig, och vet fan inte vad han ens pysslar med. Ska vi gå?"
Wood-Stock:"Ja."
VARIO-Man:"Men hallå?? Jag lyckades åtminstone lyfta upp en kackerlacka, vilket inte NI mesar kan!! Äh
skit samma, nu ska jag gå runt och orsaka kaos i denna lilla fjuttstad! Men först, så går jag till butiken och
stjäl lite vitlök!! WAAHAHAHAHAAA!!"
VARIO-Man beger sig i full fart mot stadens butiker för att förhoppningsvis lyckas sno till sig lite käk. Under
tiden går vi tillbaka till Powerpuff Pinglornas hus, och de ska just bereda sig för att rycka ut i hopp om att
kunna hitta VARIO:
Wario-Ware-Man:"Kom ihåg nu att vi måste fokusera på vårat mål Warrio; att hitta VARIO, och försöka
ta oss hem igen, inget annat!"
Warrio:"Alright."
Blomman:"Så.. efter att vi gjort detta ärendet. Ska vi ta och gå ut en sväng sen kanske? Bara du och jag."
Wario-Ware-Man:"Är det mig du talar till?"
Blomman:"Jao.. jag bara undrar liksom."
Wario-Ware-Man:"Tjaae... jag e inte riktigt redo än liksom. Jag får fundera på det under tiden."
Warrio:"Men tjena, här har vi ett laboratorium verkar det som."
Wario-Ware-Man:"Nej Warrio, vi ska inte in dit."
Warrio:"Äh, jag går in iallafall, för jag e hungrig."
Wario-Ware-Man:"Du, vi har faktiskt ett kök här. Nej, gå inte in säger jag!"
*BOOM!*
Warrio:"Wow, sickna prylar. Det här är då rena labbet alltså!"
Wario-Ware-Man:"Vad du än gör RÖR ingenting!"
Warrio:"Äh, VAD skulle kunna hända. Men tjena, här har vi världens största VITLÖK verkar det som! Mitt
framför ögonen på mig!"
Wario-Ware-Man:"Det VAR fasiken.."
Blomman:"Jag mindes inte att DEN var härinne."
Wario-Ware-Man:"Och Warrio verkar redan ha huggit in på den ser jag."
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Warrio:"*Chomp Chomp Chomp Chomp* Aah, délikat. Wario-Ware-Man, du borde smaka på den här. Här har
du en bit."
Wario-Ware-Man:"Ok, tack Warrio. Men sen efter det här måste vi iväg. Hm.. det e något lurt med den
här... Warrio, ät den inte! ... ah, försent, du har redan gjort det ändå. Men, var är han?"
Warrio:"Titta Wario-Ware-Man, jag studsar som en boll!!"
Wario-Ware-Man:"Det var värst.. Hm... kanske ska jag tugga i mig min bit iallafall, och se vad som händer.
Kanske får jag superkrafter! *Munch, munch* ... Hm... inget händer?" *POOF!*
Blomman:"Höh? Vart tog Wario-Ware-Man vägen?"
Buttran:"Jag har INGEN aning om det, tjejer."
Bubblan:"Jag ser honom, där!"
Buttran:"Vart, Bubblan?"
Bubblan:"Där nere, på golvet!"
Blomman:"Har man sett. Han har krympt till mindre storlek!"
Buttran:"Och Bubblan är redan där och tittar på honom."
Bubblan:"He he, du ser mycket gulligare ut i den storleken."
Buttran:"Låt mig få ha honom Bubblan!"
Bubblan:"Nää?"
Buttran:"Jag tror jag kan ha användning för den här."
Blomman:"Gör honom nu inte illa tjejer. Låt mig ta hand om honom. Oroa dig inte Wario-Ware-Man, vi ska
hitta ett sätt att få dig normal igen. Å andra, nu när du är i denna storleken så kanske vi kan fundera på
det där med att gå ut tillsammans."
Wario-Ware-Man:"Tja.. vore trevligt. Bara om vi kan hitta något sätt att få mig normal sen!"
Buttran:"Och varför får inte JAG ha honom Blomman?"
Blomman:"FÖR att jag säger det. Det gäller dig också Bubblan."
Bubblan:"Vad? Får jag inte ens ha honom litegrann?? Jag skulle ALDRIG göra den där något illa."
Blomman:"Mjaaooo... Jag tänkte bara ha honom i säkert förvar, för.."
Bubblan:"Snälla!"
Blomman:"Suck... Ok Bubblan, du får ta honom en stund."
Bubblan:"Yipiie!"
Blomman:"Tappa inte bort honom nu bara vad du än gör."
Bubblan:"Nädå. Jag håller honom säkert i min hand."
Warrio:"Jaha, och vart tog Wario-Ware-Man vägen?"
Bubblan:"Han är i min hand här!"
Warrio:"Wha? OO-hahahahaaa!! Det var då fasiken! Åkt in i torktumlarn eller??"
Wario-Ware-Man:"Haa-ha, jätteroligt Warrio.."
Blomman:"Ok, ingen tid att slösa. Vi måste hitta deras brorson, och det illa kvickt."
Buttran:"Han verkar ha tagit sig ut genom väggen där!"
Blomman:"Tur att du har bra syn, Buttran! Ok, då börjar våran vi färd härifrån. Kommer du med oss Warrio?"
Warrio:"Åh, ingen fara. Jag kan lika gärna studsa efter er."
Blomman:"Ok, valet är helt ditt. Alright tjejer, dags att leta upp någon som har försvunnit!"
Och så flyger tjejerna ut genom hålet VARIO orsakat, med Warrio studsandes efter, och ska försöka spåra
upp honom. Under tiden går vi tillbaka till VARIO-Man, och som det verkar så lyckades han inte att stjäla
något i butiken.. på grund av att han började virra bort sig totalt, och bestämde sig istället för att gå på
toaletten. Olyckligtvis lyckades han ha sönder toaletten, och fick betala flera snorkråker i böter(eftersom
han inga kontanter hade på sig). Efter det går VARIO-Man ut ur butiken, och funderar på vad han ska
göra härnäst. Vem BARA vet vad:
VARIO-Man:"GRR.. Jag känner för att göra extra mycket illdåd!! Vart ska jag börja nånstans? Aha, jag ser
en Wood-Stock där borta med handväska. Kanske ska ta och stjäla den från honom!"
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VARIO-Man går bort till trästocken med handväskan och ska försöka stjäla den. Och som verkar så går det
lätt som en plätt för honom:
VARIO-Man:"Ha-HAA!"
Wood-Stock:"Nä! Ro tillbaka den."
VARIO-Man:"Skiter jag i! Få se vad det finns för gåttigheter i denna!"*GLOMP*
Wood-Stock:"Äh, inget speciellt. Bara en påse med chili där i!"
VARIO-Man:"MMpfh... GAAAAAHH!!!"
VARIO-Man börjar spruta eld ur munnen på grund av all chili han langat i sig. Samtidigt uppe i luften:
Warrio, uppe i luften:"Tjohoo!! Jag flyygeer!!"*Warrio blir bränd av elden som kommer mot honom*
Blomman:"Jaha, här blir det grillshow minsann!"
Wario-Ware-Man:"Men.. inte håller de väl på med Barbequé så här dags??"
Nere på jordytan igen:
VARIO-Man:"GAAH! VATTEN!! VATTEEEN!!"
VARIO-Man springer iväg till närmsta vattenverk för att släcka törsten. Väl nere vid vattenverket så
springer han upp mot taket, och dricker upp HALVA baljan!:
VARIO-Man:"AAAh.. Var verkligen skönt och släcka törsten!"
Han beger sig av igen tillbaka mot stan för att orsaka MER katastrof. Kan Powerpuff Pinglorna och bröderna
stoppa honom i tid? Kommer han nånsin att bli normal igen? Det får vi se sen. Någon stund senare, uppe i luften:
Blomman:"Du Bubblan. Kan jag få ha honom nu?"
Bubblan:"Visst. Här!"
Blomman:"Tack. Så, har du funderat något på det där om att gå ut med mig, Wario-Ware-Man?"
Wario-Ware-Man:"Mjaa.. Inte riktigt. Är svårt för mig att ta ett beslut om."
Blomman:"Ok, isåfall bestämmer jag... att vi tar och går hem till oss sen. Vad säger du?"
Wario-Ware-Man:"... Ok, kan vi väl."
Blomman ger Wario-Ware-Man en liten kyss, medans Buttran avundsjukt tittar på de, och Bubblan är helt till sig:
Buttran:"Hmpf.. Orättvist!"
Bubblan:"Ååh.. ser väldigt gulligt ut tycker jag. De verkar redan se ut som ett par."
Buttran:"Han kunde lika gärna valt mig istället."
Blomman:"Äsch, vi ska inte bli ett par. Jag har bara börjat tycka om honom, det är allt liksom. Men nu måste
vi hitta deras brorson! Vi har inte hela dan på oss."
Warrio, studsandes:"Jag ser någon i pyjamas och fladdrande duk där nere!"
Wario-Ware-Man:"Pyjamas och fladdrande duk?? Säg inte det är Wario-Man nu bara."
Blomman:"Vi flyger ner dit!"
Warrio:"Jag kommer när jag väl slutat studsa!!"
Blomman:"Sure! Ta inte för lång tid bara!"
Flickorna flyger ner mot stan där den pyjamasklädde typen med fladdrande duk är. Samtidigt nere i stan:
VARIO-Man:"Alright, få se vad jag kan stoppa för nåt med min råstyrka!! Aha, jag ser ett tåg där borta!
Jag ska fankemig dit och krossa!"
Blomman:"Inte så fort!!"
VARIO-Man:"Haöh? Vilka e ni!"
Blomman:"Vi är Powerpuff Pinglorna, och vi hörde just om din plan att krossa ett tåg!"
Buttran:"Du kan inte komma undan från oss!!"
Blomman:"Men ändå ser du... något bekant ut."
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VARIO:"Idioter! Jag är VARIO-Man! Och ni ska inte tro att NI kan stoppa mig från det jag tänkt göra!!"
Buttran:"VARIO-Man? En ny superskurk alltså??"
Wario-Ware-Man:"VARIO-Man? Är det... är det där DU VARIO??"
VARIO-Man:"Jag ÄR VARIO-Man, din förbaskade lilla plutt till tjockis!!"
Wario-Ware-Man:"Herrevitlök. Det där ÄR faktiskt våran brorson! Hur tusan har han blivit sån?"
Buttran:"Är han eran brorson? Jag trodde han var en skurk!"
Blomman:"Ok, inga missförsånd här nu! Vad jag tror så är han där faktiskt deras brorson, men han verkar vara
nån helt annan nu."
Buttran:"Någon han egentligen inte borde vara?"
Blomman:"Just det. Och som det verkar så har han antagligen fått i sig någonting som gjort honom till den
han nu är. Jag tror jag även såg något skumt med den där vitlöken innan vi gick iväg."
Wario-Ware-Man:"Och vad kan DET ha vart?"
Blomman:"Det såg något svart ut på vissa ställen.. Kan det visat sig vara... Kemikalien X!!"
Wario-Ware-Man:"Aha, så det var DET det hette! Men, hur fanken ska vi få honom normal igen. Jag vill inte
att han råkar ut i trubbel eller skadar sig!! Vi måste rädda honom på något sätt!"
Buttran:"Ja.. men HUR?? Han måste vara ostoppbar nu vid detta laget."
Wario-Ware-Man:"Jag vill inte påskynda er, men han har sprungit iväg nu!"
Blomman:"Ok tjejer, vi måste hitta honom, och nu är det snabba ryck som gäller! Han kan vara vart som
helst i det här området."
Bubblan och Buttran:"Alright!!"
Och så har de äntligen hittat VARIO, men tyvärr måste de få honom normal igen först, för han kan inte vara
i sin VARIO-Man form i all evighet. Samtidigt så har VARIO-Man nästan kommit fram till tåget, och ska just
försöka stoppa det:
VARIO-Man:"Alright. KOM till VARIO-Man bara!! Jag e inte rädd för nåt jävla fjutttåg inte!"
Powerpuff Pinglorna:"Nej VARIO, gå därifrån fort!!"
VARIO-Man:"Äh, struntar väl jag i! WAAHAHAA!! Detta är ingen match för VARI--"
*KLONG*
VARIO-Man, tjongas iväg av tåget:"OOF!!"
Wario-Ware-Man:"Åh neej. Som jag trodde att det skulle hända!!"
VARIO-Man, flyger iväg uppe i luften, baklänges:"LAAAAAME!!!"
Blomman:"Jaha, där flyger han!"
Wario-Ware-Man:"Hoppas bara han överlever!"
Samtidigt uppe i luften, där Warrio fortfarande svävar:
Warrio:"Laj-di daaaa. Wahoo! Börjar bli luftsjuk.. När fan landar jag egentligen? ... men, vad I?? YAAAAAHH!!"
VARIO-Man:"YAAAAAARRGH!!!"
*KRASCH!!*
Warrio och VARIO-Man krockar med varandra, och faller nu ner mot stan. Under tiden går vi tillbaka till
Wario-Ware-Man och Powerpuff Pinglorna, som precis har kommit tillbaka in till stan:
Blomman:"Huh? Jag ser något där uppe flickor!"
Bubblan:"Vart?"
Blomman:"Där uppe, ovanför oss!"
Wario-Ware-Man:"Och det ser ut att komma rakt mot oss!!"
Blomman:"Ta betäckning allihopa!!"
*BOOOM!!*
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Någon liten stund senare efter smällen:
Blomman:"Oow. Mitt huvud."
Buttran:"Samma här.."
Blomman:"Undrar vad det var som kom ner... Men ser man på, där har vi ju VARIO-Man!"
Wario-Ware-Man:"Och Warrio!"
Warrio:"Wow, snacka om krock alltså! ..."
Wario-Ware-man:"Tja. Warrio verkar vara ok iallafall."
Buttran:"Men värre ser det ut för VARIO!"
Blomman:"Ok, nån av oss får ta och bära hem honom."
Warrio:"Ingen fara. Jag kan göra det!"
Blomman:"Tack, Warrio."
Buttran:"Skönt att jag slipper bära den där..."
Blomman:"Hm.. vi kommer allt att ha ganska kul ikväll, inte sant Wario-Ware-Man?"
Wario-Ware-Man:"Tja... det beror alldeles på.. vad det blir."
Ok, det verkar som att de fått stopp på VARIO-Man, och det kan vi tacka Warrio för. Men för VARIO
däremot så blev han helt medvetslös efter knocken. Senare efter att flickorna fått Wariobröderna tillbaka
till sina normala jag igen så närmar allt sitt slut på kvällen:
Warrio:"Tja.. det var väldigt nice att få träffa er."
Blomman:"Kom ihåg bara att dra upp byxorna nästa gång efter att du gjort besök i badrummet."
Warrio:"Ingen fara, jag ska allt komma ihåg."
Bubblan:"Tyckte du om att vara i mina armar Wario-Ware-Man?"
Wario-Ware-Man:"Mjaa. Var inte så farligt. Du var ändå ganska försiktig.. förresten, jag tycker du ser söt ut."
Bubblan:"Tihi.. Din charmör."
Blomman:"Men, du tyckte allt om mig också, eller hur?"
Wario-Ware-Man:"Jadå. Du är den mest vänligaste jag träffat. Om dig däremot Buttran, så gillar jag dig
något också."
Buttran:"Verkligen? Du säger det inte bara för att du inte tycker om mig?"
Wario-Ware-Man:"Nädå. Du är allt en ganska fräck typ av dig."
Buttran:"Alright, här har du kardan. High five?"
Wario-Ware-Man:"High five!" *Smack!*
Wario-Ware-Man:"Ok, nu måste vi tyvärr bege oss hem. Då är det bara att ta upp fjärren.."
*Click*
Wario-Ware-Man:"Och så öppnas porten. Redo grabbar?"
Warrio & VARIO:"Mer eller mindre."
Blomman, hugger tag om Wario-Ware-Man:"Snälla, kan jag få följa med er?"
Wario-Ware-Man:"Inte denna gången. Kanske en annan gång."
Blomman, släpper honom:"Ok, vi ses då."
Wario-Ware-Man:"Sure. Ok, 3, 2, 1... Då far vi iväg!!"
Powerpuff Pinglorna:"Hej då!"
Och så stängs porten efter att Wariobröderna hoppat in. Efter det är allt som vanligt igen. Blomman däremot
ligger i sängen och tänker på Wario-Ware-Man. Kanske verkar det som att hon hittade sin kärlek trots allt:
Blomman:"Aah... jag tror jag börjar bli kär i honom. Hoppas att han kommer tillbaka. Jag hoppas verkligen
du gör det, Wario-Ware-Man.."
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Någon minut senare hemma hos bröderna:
Warrio:"Jahapp, då var vi hemma igen."
VARIO:"Jag känner mig fortfarande lite konstig efter den där vitlöken."
Warrio:"Mm.. men inga skatter för oss denna gången iallafall."
Wario-Ware-Man:"Men, vi fick iallafall de här sakerna från de där flickorna."
Warrio:"Ja du, det fick vi allt. Typ dessa tuggummin."
VARIO:"Och ett gosedjur Bubblan gav mig.."
Wario-Ware-Man:"Och jag fick lite annat jag. Typ denna rosett från Blomman, och så ett foto på henne."
Warrio:"Värst vad du får bra saker då."
Wario-Ware-Man:"Äh, bry er inte mer om det nu. Nu ska vi titta på nyheterna."
VARIO:"Fatso-News eller?"
Wario-Ware-Man:"Precis. Jag går in i sovrummet så länge. Jag kommer alldelles strax grabbar."
Warrio:"Sure."
Inne i brödernas sovrum:
Wario-Ware-Man:"Så.. Fotot där, och så rosetten framför den. Åh, just det ja, jag har ett fotoalbum här
också; fotona vi tog innan vi åkte hem. Mjaa.. Kan säga att det gick lite sådär mellan mig och Blomman...
nåja, ska gå ut till TV-rummet och titta lite på TV med bröderna. Troligen är det nåt suveränt på nyheterna nu."
Wario-Ware-Man går ut till TV-rummet och ska titta lite på TV. Om vi tittar lite i fotoalbumet ser vi det
bästa fotot; bröderna står med Powerpuff flickorna och poserar. Sen är det lite slumpmässiga bilder, typ
ett foto där Buttran på skoj retar Warrio, och ett annat på Warrio då han sitter på toaletten. Han var då
fan inte glad att VARIO kom in och tog kort på Warrio när han satt och sket. Sen efter det är det några
bilder på Wario-Ware-Man och Blomman, då han fortfarande var i mini-storlek; den första ser lite romantisk
ut. De tre sista verkar lite mer... sådär, typ att Blomman leker med honom som om han vore en liten docka, och så
vidare. Iallafall, där var ytterligare en episod slut. Men missa inte Episod 9(20) av The Wario Show!, för då blir det...
ja, vad fanken det kommer bli har jag ingen aning om just nu, men troligtvis blir det något helt annat...
SLUT~THE END...
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