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: 17/10/2013 23:25-21/05/2014 23:56)
Säsong 2, Episod 9(20): Warionäsetävlingen!
Allting är gott och nice i Wario Island, och Wariobröderna är utanför sitt hus och latar sig. Wario-Ware-Man
däremot är inne och tittar på TV, som vanligt. Och som alltid, som förr är jag, Wario, berättaren i denna
serie, och ingen annan. Nåväl, hur tror ni att denna episod kommer gå, bra eller dåligt? Det får vi nog se så
småningom:
Warrio:"Hördu VARIO, vad har Wario för sig borta vid sitt hus?"
VARIO:"Öhm... har ingen som helst aning. Han håller verkligen på och grejar och brötar som fan alltså."
Warrio:"Wario!! Vad håller du på med?"
Wario:"Åh, tjena på er. Ömm, det e lite hemligt just nu för tillfället. Har inte tid och berätta, för jag har
lite brådis."
Warrio:"Jaha, vart då nånstans?"
Wario:"Nånstans långt ut. Har ingen aning om vart än, men jag har då fankemig mycket att pyssla med! Ciao
på er latmaskar."
VARIO:"Jaha. Bye bye då, Matvrak!"
Warrio:"Alright, åter till trynandet då."
VARIO:"Det vill förstås säga, om nu inte Wario-Ware-Man precis har kommit på en av sina idéer..."
Wario-Ware-Man, tjoar inne i huset:"Men tjenare, där har vi ju nåt!!"
VARIO:"Vad var det jag sa."
Warrio:"Hoppas det inte är ännu ett TV-äventyr nu bara."
Wario-Ware-Man, kommer ut vid ytterdörrn:"Hörni grabbar, kom in och titta. Det här MÅSTE ni bara få veta!"
Warrio:"Jaha, vadå, att det är "Dassnytt-Maraton" hela veckan lång eller?"
Wario-Ware-Man:"Äh, lägg vitlök med det där Warrio, detta är något HELT annat!"
Warrio:"Jaså? Alright, kom nu VARIO, dags att gå upp och röra på fläsket."
VARIO:"Men för i.. jag har ju precis lagt mig till rätta!!... aja, jag kommer väl då!"
Bröderna går in och tittar på det Wario-Ware-Man precis satt och tittade på på TVn. Någon minut senare:
Warrio:"Hm, så Wario har bestämt sig för att anlägga en Warionäsetävling!"
Wario-Ware-Man:"Precis. Och det fick mig en idé; att åka ut dit och tävla vi också! Vad säger ni om det?"
Warrio:"Tjaaee... det kan vi väl göra.. men tänk om Wario får för sig att fuska?"
Wario-Ware-Man:"Suck... jaja, men den tiden är väl ändå förbi nu eller??"
VARIO:"Jepp.. Hoppas på det iallafall. Förra gången Wario hade tävling så var det inte han som fuskade."
Warrio:"Jaha, och NÄR var det senast?"
VARIO:"... minns inte riktigt.. var väl någonstans vid säsong 1 eller nåt."
Wario-Ware-Man:"Alright. Bry er inte om det nu. Vill ni med eller inte??"
Warrio:"... vad säger du VARIO? Vill DU åka med och tävla?"
VARIO:"Jaoo.. har inget annat och tänka på att göra nu, så... Ok, jag vill med!"
Wario-Ware-Man:"Ok, då har vi kommit överens nu alltså. Då går vi och förbereder oss bröder."
Efter att de tittat på ett reportage om en Warionäse-tävling, så går våra tjockisar och gör sig beredda:
Warrio:"Ok, då har jag packat klart. Har du packat det du ska ha med dig VARIO?"
VARIO:"Jepp.. utom EN sak."
Warrio:"Jaha, och jag gissar på att det är..."
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Sen efter att VARIO hämtat det han vill ha:
Warrio:"Jepp, jag gissade rätt."
VARIO:"Precis. Man får inte glömma ta med sig något och dricka."
Warrio:"Får jag fråga dig en sak VARIO?"
VARIO:"Ja?"
Warrio:"Varför dricker du bara saft??"
VARIO:"Suck... för att jag GÖR det helt enkelt."
Warrio:"Jamen, har du nån gång funderat på att börja dricka annat, typ vatten?"
VARIO:"Ja, det har jag väl då och då kanske.. men, kan vi inte bara fokusera på att komma iväg till tävlingen?
Jag vill inte hålla på och tjata om det här nu."
Warrio:"Ok, ok. Jag ger väl fanken i det då."
Wario-Ware-Man:"Ok, är ni grabbar klara?"
Warrio:"Jepp."
VARIO:"Jag tror inte jag glömt nåt iallafall."
Wario-Ware-Man:"Alright, då går vi ut."
Något moment senare, utanför deras hus:
Wario-Ware-Man:"Ok, hoppas våra bikar är bra och tankade nog, för detta kommer bli en liten väg att åka."
Warrio:"Skall bli kul att åka iväg och tävla, eller hur VARIO."
VARIO:"Absolut."
Wario-Ware-Man:"Och ni är säkra på att ingen av er glömt något?"
Warrio:"Jadå."
VARIO:"Jag har allt med mig... men däremot så verkar papegojan ha väldigt kul inne i vårat hus!"
Warrio:"Jaså??"
VARIO:"Titta bakom er.."
Wario-Ware-Man och Warrio:"??"
Bakom Wariobröderna är det fullt party inne i deras hus. Ljuskastare från alla möjliga håll och kanter lyser
starkt ur taket, och det hörs en väldigt massa diskotek spelandes:
Wario-Ware-Man:"Jaha, han har börjat med disco nu också. Det ante mig... den där papegojan blir bara
värre och värre numera dessa dar... nåja, hoppas vårat hem står kvar sen när vi kommer hem. Då åker vi iväg nu."
Warrio:"Alright, full gas på pedalerna VARIO!"
VARIO:"Trycker ner de så mycket jag kan!"
Wario-Ware-Man:"3... 2.. 1."
*BRRUUM, BBRRUUUMM!!*
Och så åker Wariobröderna iväg för att ha Warionäse-tävling. Kommer Wario att ha något fuffens för
sig under tävlingen tror ni? Det återstår att se. Efter en halvtimmes åkande har de kommit ut i näst-mitt ingenstans:
Wario-Ware-Man:"Hmm.. få se vart det kan ligga nånstans här ute.."
Warrio:"Hörni, stanna Bikarna!!"
*Screeeeetch!!!*
Wario-Ware-Man:"Ok, det står här på skylten vart vi ska svänga. Raka vägen in i det höga gräset!"
Warrio:"Alright."
De kör in i det höga gräset, och hoppas på att kunna ta sig fram där Wario håller Warionäsefighten.
Samtidigt någonstans utanför det höga gräset ser vi Wario själv, och han går runt och kontrollerar att allt
står på sin plats, och så vidare:
Wario:"Ok, allting står på sin plats... Och ni Warionäser skärper er nu, annars ska ni FAAN få smaka på mina
fisar! ... GÄÄSP.. undrar om någon kommer överhuvudtaget.."
*SCRREEEETCH!!*
Wario:"Men tjenare, kommer det nån nu! Och det är ni Wariobröder ser jag!"
Wario-Ware-Man:"Jepp. Vi hörde om din tävling på TV'n, och bestämde oss för att åka iväg och tävla."
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Wario:"Ni kommer ganska lägligt, för jag har nämligen precis gjort klart allting, så det e bara att börja tävlingen
när vi känner oss redo."
Warrio:"Jag är redo."
Wario-Ware-Man:"Men.. en fråga bara; vad hände med kycklingfäktningen?"
Wario:"Naah, det blev aldrig av. Tyckte inte det lät så värst roligt i slutändan, så det blev Warionäsor istället."
Wario-Ware-Man:"Fullt förståeligt. Men, vad säger ni grabbar? Ska vi ta och börja nu kanske?"
Warrio:"Ok."
VARIO:"Behöver vi anmäla oss denna gången?"
Wario:"Näpp, behövs inte. Jag lärde mig från mitt förra misstag, så jag bestämde mig att utesluta någon form
av registreringstrams."
Warrio:"Men du är väl med och tävlar också, eller?"
Wario:"Jodå, klart jag gör. Och jag tänker INTE fuska, bara så ni vet. Jag tänker spela schysst."
Wario-Ware-Man:"Äh, det är väl ändå ingen fara nu."
Wario:"Alright, då börjar vi tävla då!"
Och snart börjar tävlingen, i kampen om vems Warionäsa som blir segraren. Bara några saker att uträtta och
kontrollera först, ifall om något fuffens kommer att hända, och så vidare:
Wario:"Ok, få se om någon Monitorjävel e här omkring.. näpp, inget här. Och ingen bakom någon buske heller,
galant!"
Wario-Ware-Man:"Värst vad du kontrollerar då."
Wario:"Mjaa, jag vill bara vara på den säkra sidan, ifall om något skumt skulle dyka upp, eller hända under
tävlingen."
Wario-Ware-Man:"Som sant."
Warrio:"Hörni, skulle Warionäsan till vänster vara våran grej?"
Wario-Ware-Man:"Hmm... Ok, vi tar den!"
Wario:"Ok, då tar jag den till höger."
VARIO:"Vart ska vi vara och tävla?"
Wario:"Precis där, arenan i mitten. Det är rätt så stort och öppet också dessutom."
Väl borta vid arenan:
Wario-Ware-Man:"Så.. vad går tävlingen ut på? Ska Warionäsorna fäktas?"
Wario:"Näpp. En av de ska försöka ta sig igenom alla hinder på arenan innan den andra gör det."
Warrio:"Är alla hinder i en viss ordningsföljd?"
Wario:"Nej då. Däremot måste en försöka ta sig ikapp den som först börjat på ett hinder, det går inte att
skippa, annars kvaliciferas det som fusk."
Warrio:"Alright, vi förstår."
Wario:"Då så. Nu startar vi. 3. 2.. 1..." *FIIIS.*
Och där går starten igång. Arenan verkar vara fullpreppad med hinder, från en gångplatform, till en tunnel, till
en katapult, vitlöksbuffeé, och andra konstiga hinder och föremål. Wario's Warionäsa tar gångplatformen först,
med Wariobrödernas Warionäsa språngandes efter:
Warrio:"Kom igen våran Warionäsa, ta och hinn förbi Wario's!"
Wario-Ware-Man:"Hoppas bara att den kan hålla balansen."
VARIO:"Lättare sagt än gjort verkar det som, för den föll precis ner från gångplattformen."
Warrio:"Men va-fanken!"
Wario-Ware-Man:"Alright, upp med dig igen, och gör ett bra jobb!"
Wariobrödernas Warionäsa försöker upprätthålla balansen medan den går på gångplattformen, och lyckas ta sig
över den. Efter detta hinder är det tunneln som gäller. Wario's Warionäsa kryper sig genom den i full karriär,
medans bröderna har det lite kört med sin Warionäsa:
Wario-Ware-Man:"Men kom igen nu, det är bara en tunnel. Kryp dig igenom den!"
Warrio:"Det var fanken vad den trilskas här då!"
Wario-Ware-Man:"Ja, jag vet det... om vi bara kunde få den att ta sig igenom den, så.."
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Wario:"Det var fasen vad ni bröder sackar efter då! Har den problem med tjocktarmen eller?"
Wario-Ware-Men:"Nejdå Wario! Den vill bara inte ta sig igenom tunneln här."
Wario:"Alright, alright. Bara lugn, jag kommer! Vänta här min lilla Warionäsa, jag e strax tillbaka."
Sen när Wario väl kommit till bröderna:
Wario:"Ok, vad är det med eran Warionäsa nu då? Vågar den inte ta sig igenom tunneln eller??"
Wario-Ware-Man:"Det är just precis vad det verkar som. Den VILL INTE ta sig igenom den!"
Wario:"Hm... Hallo! Kan du röra på dig lite nu eller?"
*GRRR!!*
Warrio:"Va-faan var det??"
Wario:"Åh, kanske min mage!"
Wario-Ware-Man:"Jag tror tvärtom. Det där verkade komma från våran Warionäsa!"
Wario:"Jaså, e den hungrig??"
Warrio:"Antagligen."
Wario-Ware-Man:"Mjaa.. Jag kan säga att även jag börjar bli hungrig nu."
Wario:"Ok, Warionäsan. Vad sägs om att du får vräka i dig världens vitlöksbuffée efter tunneln och hoppena.
Låter det smaskens?"
Warionäsan:*mumlar på ett obegripligt språk* *PJOONG!!*
Wario-Ware-Man:"Heh, där fick den minsann fart när den väl hörde ordet "vitlök"!"
Wario:"Jepp."
Wario-Ware-Man:"Ok, då fortsätter vi tävlingen tills vi kommer till vitlöksbufféen, grabbar."
Warrio & VARIO:"Alright."
Och så fortsätter tävlingen. Vad våra vänner (... eller tjockisar.. Ja ja. Var bara tvungen att säga det.) inte
vet ännu är att något skumt lurar bakom någon buske i närheten. Ögonen som kikar ut ur den ser ut att tyda
på att denna jävel är av mekaniskt ursprung. Efter att tunneln har blivit avklarat är det bara hoppena kvar, och
sen blir det vitlöksbuffée för de tävlande Warionäsorna:
Wario:"Ok min kära Warionäsa, ta och hoppa över hinderna här framför dig!"
Wario's Warionäsa försöker att hoppa över hinderna, men misslyckas på första försöket. Samtidigt kommer
Wariobrödernas näsa förbi, och hoppar över hinderna med seger:
Warrio:"Tjohoo!! Våran näsa klarade det!"
Wario:"Jahapp, verkar som att jag får bita det sura äpplet denna gången."
Wario-Ware-Man:"Men hallå, tar du upp din Warionäsa?? Inte tänker du låta den skippa hindrena, eller?"
Wario:"Nej, inte alls. Den verkar ha stukat ena benet, så den måste få vila sig en stund... På nånting.. frågan är vad."
Warrio:"Vad sägs om stenen här?"
Wario:"Bra idé Warrio."
Wario lägger sin Warionäsa på stenen och låter den vila i någon minut eller så. Under tiden roar sig Warrio och
VARIO med en hel del konstigt:
Warrio:"Så, du säger alltså att du kan lägga en fis i form av en vitlök, stämmer det VARIO??"
VARIO:"Japp, det stämmer allt. Och jag kan BEVISA det också! Hnnn... HHnnnn.." *fiiis..*
Warrio:"Var DET allt? Jag ser ingen vitlöksfis framför mig!"
VARIO:"O fasen... behöver träna mig på det där verkar det som."
Warrio:"Var i helsike fick du det där påståendet ifrån egentligen?"
VARIO:"Från nåt Cornflakespaket, hur så?"
Warrio, smackar sig i pannan:"ÅÅh... VARIO, allting som står på baksidan av Cornflakespaket kan oftast alltid
vara bluff. Tro inte på sånt där trams."
VARIO:"Trams?? De säger att nån snubbe har lyckats med det där, och jag har bestämt mig för att prova det,
och lyckas med det också!"
Warrio:"Du, jag har läst på fatsopedia om det, och de påstår att för att åstadkomma ett sådant fismoln krävs
det att dina tarmar sprängs efter att du proppat magen full med vitlök och sen försöker trycka ut en fis, och
det låter i mina öron extremt riskabelt! Man KAN dö på kuppen om man lyckas med det där."
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Wario-Ware-Man:"Jaha, och vad tjatas det om här då?"
Warrio:"Jo, VARIO här påstår att nån snubbe har lyckats med att fisa ut ett vitlöksformat gasmoln, vilket han
läste om på baksidan av ett Cornflakespaket."
Wario-Ware-Man:"Jaha? Och vad svarade du då?"
Warrio:"Att enligt fatsopedia så påstår de att för att åstadkomma ett sådant fismoln krävs det att dina
tarmar sprängs efter att du proppat magen full med vitlök och sen försöker trycka ut en fis, och det där kan
vara rätt så dödligt att ens försöka med."
Wario-Ware-Man:"Du, jag kan säga er att ni har båda fel, inklusive fatsopedia. Inget av det där kommer
någonsin att hända, och inte möjligt heller. Både det däringa Cornflakespaketet och fatsopedia är ett paradis av
påståenden och lögner numera, vilket fatsopedia alltid har varit... Iallafall, vad säger ni. Ska vi ta och titta till
Wario och se hur det går för hans Warionäsa?"
Warrio:"Alright. Och... VARIO, jag vill inte verka upprepande av mig, men... kan du tänka dig att följa med?"
VARIO:"Ok, kommer."
Wariobröderna går bort till Wario för att se hur det går för honom. Samtidigt så ser vi den där mystiska typen
bakom busken igen, och han, eller den, eller det verkar smida planer för att lyckas ruinera Wario och brödernas
dag. Hur kommer det hela att sluta? Vad är denna mekaniska jävel för en typ egentligen?? Det får vi reda på
sen efter denna lilla kortis:
--Start of kortis-Det är en solig dag i Wario Island, och Wariobröderna ligger ute på badstranden och latar sig medans solen
steker de i baken... ok, framsidan av kroppen, men det skulle nog sett ganska roligt ut, hö hö:
Warrio:"AAh.. Detta e toppen."
Wario-Ware-Man:"Japp. Inte trodde man att Wario Island skulle ha muterats från ett mörkt fryslager till ett
civiliserat samhälle, med städer, badstränder och allt."
Warrio:"Tja.. man undrar om Snake fortfarande e häromkring numera."
Wario-Ware-Man:"Det är han säkert."
VARIO:"FAAN vad solen steker mig i baken då.."
Warrio:"Amen gå och hämta en parasoll då om det stör dig."
VARIO:"Önskar att jag orkade lyfta på röven och hämta en, men... undrar om de har nån glasskiosk någonstans här."
Wario-Ware-Man:"Jag ser en till vänster om mig därborta!"
Warrio:"Åh, så bra. Då kan väl du köpa två glassar till oss också när du väl är där borta."
VARIO:"Suck... varför frågar jag ens.."
VARIO lyfter på röven och går bort till glasskiosken för att köpa sig en glass:
VARIO:"Hördu, glassförsäljarn. Har du öppet?"
Glassförsäljarn Dumb-Crow:"Ett ögonblick, jag håller faktiskt på och läser en bok här nu.."
VARIO:"Du, det e kris. Ta för fan och börja öppna kiosken nu!"
Glassförsäljarn Dumb-Crow:"Ok, ok. Jag öppnar väl kiosken nu då."
VARIO:"Ah, äntligen."
Glassförsäljarn Dumb-Crow:"Alright tjockis, vad vill du ha i glassväg?"
VARIO:"Tjaa... vad ska man välja."
Glassförsäljarn Dumb-Crow:"Du, ta och bestäm dig fort, jag har inte hela dan på mig."
VARIO:"Ja ja ja..."
Lucy:"Öhm, ursäkta oss, men kan du möjligtvis ta och flytta på dig lite?"
Jasmine:"Ja, vi ser inte vad de har för glassar här, liksom!"
VARIO:"Men, vad... Vänta nu, vilka är ni flickor? Jag tror jag sett er förr nånstans, men vart.."
Lucy:"Öhm... Ja, jag heter Lucy, och hon här bredvid mig är Jasmine."
VARIO:"Öhm... trevligt att råkas."
Lucy:"Hmm... skulle du kanske vara vänlig och köpa våra glassar åt oss?"
VARIO:"Hm.. Mjaaooo. Skulle jag kunna göra. Vad vill ni ha för smaker?"
Jasmine:"Jag vill ha en med jordgubb!"
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Lucy:"Jag tar en med mintsmak."
VARIO:"Ok... ah skit också! ... Ett ögonblick bara, jag e strax tillbaka!" *FJOOONG!!*
VARIO rusar tillbaka till hans solbadande bröder för att hämta lite kosing:
Wario-Ware-Man:"Men tjena, där kommer han ju."
Warrio:"Jaha, och var e glassen nånstans då?"
VARIO:"Ööh.. jag kom just på att jag glömt min plånbok hemma, så jag tänkte fråga om jag kan få låna någon
av era plånböcker."
Warrio:"Jahapp, just snyggt."
Wario-Ware-Man:"Skulle väldigt gärna låna ut min plånbok till dig, men den ligger i mina byxor uppe på vårat
rum i hotellet. Kanske Warrio kan låna ut sin till dig?"
Warrio:"Åh nä vet du vad, MIN plånbok rör du INTE!"
Wario-Ware-Man:"Men kom igen, han ska bara ha den till att köpa glassen med."
Warrio:"Grr.. ah, ok då. Vad sägs om att du får en enkrona av mig?"
Wario-Ware-Man:"Warrio! Var nu schysst mot din broder här. Ge honom din plånbok."
Warrio:"ÄÄh, ok då. Här har du dealen!"
VARIO:"Thank-you!"
VARIO rusar tillbaka till glasskiosken igen och ska börja beställa de glassar han vill ha:
VARIO:"Pust.. Phew... så, tillbaka igen. Hade bara glömt plånboken... Ok glassförsäljarn, vad har du för smaker
här då?"
Glassförsäljarn:"Tjaa... Dööh, vi har choklad här, Karamell här, en med sodasmak här, och en med smak av lever."
VARIO:"Jahapp. Har du alltså inga smaker som faller mina smaklökar kanske?"
Glassförsäljarn:"Dööh, ta och bestäm dig nu. Dessa smaker är vad jag för tillfället har."
VARIO:"Jag vill inte vara alltför kräsen, men kan du möjligtvis ta och rota lite i frysboxen och titta efter om det
finns fler smaker??"
Glassförsäljarn:"*mummel, grummel* Ja ja, ok då."
VARIO:"Alright flickor, inte långt kvar nu, hoppas jag."
Lucy & Jasmine:"Yipee!!"
VARIO väntar i någon minut eller så, men ändå får han ingen respons från glassförsäljarn. Han går in i kiosken
via personaldörren och ser efter hur saker och ting egentligen står till:
VARIO:"Hallå, glassförsäljarn? Somnat i frysboxen eller??"
Glassförsäljarn:"Nej då. Jag rotar lite i frysboxen här, och som det verkar så har jag lite andra smaker här!
Vad gör du härinne förresten??! Detta är mitt privata område!"
VARIO:"Jaha, HUR privat då?"
Glassförsäljarn:"Tjaa... man har väl säkert snuskbilder lite här och var.. vilket jag inte har här inne nånstans
överhuvudtaget, för jag hyser inget intresse för sån skit."
VARIO:"Du, jag tänker gå igenom dina telefonkataloger här, för jag litar inte riktigt på det du säger."
Glassförsäljarn:"Du, det ger du FAAN i!"
Sen efter att VARIO rotat i katalogerna trots en protesterande glassförsäljare:
VARIO:"Jahapp. Bara bilmagasiner alltså."
Glassförsäljarn:"Vad var det jag sa va?"
VARIO:"Alright, ursäkta om jag bara trängde mig in på din arbetsplats helt oväntat sådär."
Glassförsäljarn:"Äh, ingen fara, tjockis!"
Efter att VARIO kommit ut igen:
VARIO:"Ok, han där inne är på väg nu. Vad jag ska ha för smak på min glass har jag inte bestämt mig om än..."
Glassförsäljarn:"Döööh. Ok, jag hade fler smaker där inne. Vilken smak ska du ha?"
VARIO:"Öm, vi rättare sagt, för jag tar hand om tjejernas glassar här."
Glassförsäljarn:"Dööh-kay."
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Lucy:"Jag tar en med mint!"
Jasmine:"En jordgubbsglass för mig."
Glassförsäljarn:"Kommer på en gång!"
VARIO:"Har ni möjligtvis en glass med vitlökssmak?"
Glassförsäljarn:"Näpp, tyvärr, den e slut. Alright, vilka av ni flickor ville ha jordgubb?"
Jasmine:"Det var jag!"
Glassförsäljarn:"Och mintglassen?"
Lucy:"Jag tack!"
VARIO:"Men, är ni säker på att ni inte har en med vitlök inne??"
Glassförsäljarn:"Dööh. Jag är allt säker på det sörru. Ingen annan smak här som intresserar dig?"
VARIO:"Nej, uppenbarligen inte. Hur mycket blir det?"
Glassförsäljarn:"50 kr."
VARIO:"Vilket är vad som finns i denna plånboken i princip... alright, 50 var det då!"
Glassförsäljarn:"Tackar."
VARIO:"Jahapp, så det blev ingen glass för mig alltså..." *börjar gå bort tillbaka till sina bröder igen*
Jasmine:"Du, vänta lite! Om du vill kan vi dela på min glass. Säger det dig nåt?"
VARIO:"Menar du verkligen det?"
Lucy:"Jodå, hon menar det allt!"
VARIO:"Åh, thank you!"
Samtidigt borta hos de andra bröderna:
Warrio:"Hmm... undrar vart fanken VARIO tagit vägen med glassen nånstans."
Wario-Ware-Man:"Öhm, han verkar komma tillbaka nu."
Warrio:"Nå. Blev det någon glass för oss här?"
VARIO:"Öööh.. Nääee, det blev det tyvärr inte. Kosingen räckte bara till två pers."
Warrio:"Men vad faaasen då!! Slösade du bort HELA min FÖRMÖGENHET på att köpa glass till de där flickorna
bredvid dig??"
VARIO:"Jepp. Jag däremot delar glass med Jasmine här."
Warrio, har en väldigt sur min på sitt ansikte:"Hrrmm... ingen glass för mig alltså! Och inga stålar kvar dessutom..."
Wario-Ware-Man:"Amen se det hela från den ljusa sidan Warrio. Det finns åtminstone parasoller att använda sig av."
Warrio:"Du, det var just det förslaget jag gav VARIO förut, men nädå, han ville ha glass, och vad hände? Jo, han
slösade bort min plånbok på att köpa glass till småglin!"
Wario-Ware-Man:"Men håll käft nu Warrio, vi har faktiskt ett par unga tjejer här i närheten."
Lucy:"Vad säger du Jasmine, ska vi ta och bada i vattnet?"
Jasmine:"Ok Lucy. Vill ni andra med?"
Wario-Ware-Man:"Jag hoppar gärna i plurret!"
Warrio:"Jo.. även jag med kanske."
Jasmine & VARIO:"Whupps."
VARIO:"Åh, verkar som att vi båda fortfarande håller din glass."
Jasmine:"Äsch, den är faktiskt både din och min nu. Vad sägs om att vi går ner i vattnet tillsammans, VARIO?"
VARIO:"Alright. Då går vi i plurret då."
Warrio:"Jaha. Inte nog med att VARIO har varit med en hundtjej och en spiontjej, nu ska han även hålla på med
en liten tjej på runt 8 år också!"
VARIO:"Äsch, lägg ner det där Warrio, det är inget sånt på gång nu. Man måste väl få vara barn då och då i
livet eller?"
Wario-Ware-Man:"Som sant VARIO, som sant.."
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--End of kortis-Japp, så det kan gå. Tyvärr så blev Warrio av med alla sina pengar i sin plånbok, eftersom VARIO använde allt
till att köpa glass till två små flickor. Iallafall, där vi sist lämnade Wariobröderna, så verkar det som att Wario
fått sin Warionäsa i bra skick igen. Wario försöker få den till att hoppa över hindrena, utan större framgång:
Wario:"Men kom igen eller. Hoppa över den nu då."
Wario-Ware-Man:"Jahapp, fullt upp ser jag!"
Wario:"Jepp. Däremot så vill inte min Warionäsa hoppa över hindret här. Den har klarat de två första, men ändå
vill den inte hoppa över det sista."
Wario-Ware-Man:"Hörru du, ta och hoppa över den där nu va. Den är inte så svår."
VARIO:"Hnn..." *fiiis*
Warionäsan hör fisen VARIO la av, och blir panikslagen och hoppar över hindret till Wario's förvåning:
Wario:"Det var som fasiken!"
VARIO:"Höh, att en liten ynka fis kan få den att hoppa alltså."
Wario:"Det var duktigt av dig, då blir det vitlöksbuffeé för er Warionäsor nu då."
Warrio:"Ok, nu när det är avklarat så kan väl vi gå och käka lite?"
Wario:"Jajamän. Följ med här!"
De går bort till grillkiosken som Wario byggt, och Wariobröderna kollar in menyn för att se om något av alternativen
är i deras smaker:
Wario-Ware-Man:"Hm, här har de att välja på minsann. Är det du som sköter kiosken Wario?"
Wario, sätter på sig förkläde och kockmössa:"Jadå. Jag har tyvärr inga anställda, så jag får sköta allt själv."
Wario-Ware-Man:"Ah, just det."
Wario:"Ta den tid ni behöver."
Wario-Ware-Man:"Ok."
Warrio:"Hmm... så mycket att välja mellan.. Ok, då tar jag tacorätten här!"
Wario-Ware-Man:"Så du väljer något lite starkare denna gången."
Warrio:"Jepp."
Wario-Ware-Man:"Alright, jag tar pastasalladen!"
VARIO:"Jag väljer... Potatis och köttbullar i brunsås. Med lingonsylt på sidan."
Warrio:"Det ante mig att du skulle välja det mest typiska av alla maträtter!"
VARIO:"Vadå? Det e ju gott att äta."
Wario:"Då så. Har ni tjockisar bestämt er?"
Wario-Ware-Man:"Jag tar pastasallad."
Warrio:"Jag tar tacorätten."
VARIO:"Potatis och köttbullar i brunsås för mig!"
Wario:"Jaha, ska det vara lingonsylt till också?"
VARIO:"Jepp."
Wario:"Alright, ska bara notera ner det här... något att dricka?"
Wario-Ware-Man:"Vitamindryck."
Warrio:"Mineralvatten. Och inget flaskvatten tack."
VARIO:"En MER för mig."
Wario:"Ok, då var det beställt alltså!"
Wario-Ware-Man:"Hur lång tid tar det innan allt blir färdigt?"
Wario:"Förhoppningsvis bara en halvtimme. Kan ni vänta på maten såppas långt?"
Wario-Ware-Man:"Jadå, klart vi kan det."
Wario:"Ok, då börjar jag nu då!" *går in i köket och förbereder maträtterna*
Warrio:"Undrar om det kommer smaka bra sen..."
Wario-Ware-Man:"Tror jag säkert att det kommer göra."
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Och snart blir det krubb för Wariobröderna. Under tiden som de väntar på käket så snackar de litegrann, och
kikar ut lite mot omgivningen:
Warrio:"Ja ni grabbar, kommer våran Warionäsa att vinna idag?"
Wario-Ware-Man:"Hoppas jag på. Fast egentligen är vi inte här för att vinna, utan för att ha skoj liksom."
Warrio:"Bra poäng där Wario-Ware-Man!"
VARIO:"En sak som jag har undrat över, det är... hur Wario Island kom att helt plötsligt ändra skepnad."
Warrio:"Jaa, säg det. Jag själv är lite fundersam över det."
Wario-Ware-Man:"Jag tror nog att det bara kom med tiden. Jag menar, innan det här stället blev befolkat så
var hela omgivningen som ett gigantiskt fryslager, och man frös verkligen arslet av sig då. Jag kan förstå att
Wario Island blev befolkat med tiden, men vad jag inte fattar är hur klimatet kunnat ändrats. Men å andra
sidan är jag rätt nöjd med stället hur det är nu, i jämförelse med hur allt såg ut då."
Warrio:"Mjaa, jag håller med där."
VARIO:"Precis. Men det vore kul att resa tillbaka i tiden och se hur det såg ut då."
Medans Wariobröderna snackar lite så går vi över till Warionäsorna, som nu har sin välförtjänta vitlöksbuffeé.
Bakom busken som vi tidigare nämde ser vi den där skumma, mekaniska typen, vilket visar sig vara Monitorn, och
han verkar smida riktigt lömska planer denna gången:
Monitorn:"Hehehee. Nu du din jädra tjockis ska du bannemig få. Efter att jag placerat ut fällorna så får vi se
om era Warionäsor går på de... det vill säga, efter att jag ringt min beställning från Tjockis-Willys!"
Monitorn tar upp sin mobil(inte nån "Android" eller "Smartphone" nu, utan den typen av mobil som en gång existerade
innan Iphone och allt sånt där kom till.) och ringer till Tjockis-Willys för att köpa lite skrot som han ska använda
till sin "lömska plan"... om nu inte även han hör vad jag...
Monitorn:"Shut up! Jag vet vad du pratar om!!"
Men för fasen, håll snattran och låt mig få vara berättare!
Monitorn:"Men det ska du inte vara speciellt länge till, framförallt när jag väl fullbordat min stora plan!!"
Du, jag tror jag skiter i dig nu. Om du ursäktar mig så...
Monitorn:"Skita i mig!? Isåfall kan du ta och göra det där på någon annan, för jag vill inte ha din..."
Suck... jag menade inte bokstavligen... iallafall... så lämnar jag dig nu.
Monitorn:"Åh nä, inte förrän... hallå berättarfatso, lyssna när jag talar till dig!!"
Bara håll käft nu och låt mig få berätta vidare, jädrans uppkäftiga datortratt!!
Monitorn:"Ok, ok! Gör det då, jag bryr mig inte ett dyft."
Grr.. Och det säger han först nu... Nåja, om han inte får för sig att störa mig ännu en gång, så går vi nu
vidare till Wariobröderna vid grillkiosken, och tillvaron verkar ganska... varierande av sig. Wario-Ware-Man sitter
och läser en blaska med Fatso-News medans de andra bröderna håller på och spelar ping pong i väntan på maten:
Warrio:"Alright, då servar jag nu då!"
VARIO, står beredd med sitt rackett i handen:"Ha, jag kan lätt slå dig Warrio!"
Warrio:"Det får vi nog allt se sörru, hehe.."
Warrio slår iväg bollen mot VARIO, och trots den låga hastigheten bollen susar mot VARIO så lyckas han inte
träffa bollen iallafall:
VARIO:"Men vad..."
Warrio:"Men herrevitlök VARIO, kan du inte ens slå iväg en liten boll som studsar i världens lågaste hastighet??!"
VARIO:"Lågt?! Det där var ju alldeles för snabbt för mig!"
Warrio:"... sällan. Jag börjar snart tro att vi kanske bör ta och skaffa glasögon till dig hädanefter om detta ska
fortsätta. Hur tusan kan man missa en sån där boll som du egentligen, va??"
VARIO:"Du, jag ska säga dig att jag ser lika bra ändå, oavsett vad du än säger."
Warrio:"Äh, never mind. Ska vi köra en rond till?"
VARIO:"Alright!"
Wario-Ware-Man:"Meeh, inget vettigt i detta nyhetsbladet denna veckan.. men tjenare, här har vi ju nåt!"
Warrio:"Huh, vadå Wario-Ware-Man?"
VARIO:"Ha, jag slog dig denna gången!!"
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Warrio:"Ah, typiskt.."
Wario-Ware-Man:"Åh, sorry. Avbröt jag erat spel eller?"
Warrio:"Jepp. Men för mig kan det kvitta nu. Vad är det om förresten?"
Wario-Ware-Man:"Jo, kom hit och läs i tidningen här, på sidan 14!"
Warrio:"Alright, kommer."
Wario-Ware-Man:"På denna sida står det att de som förut jobbade på MonaWare Inc. har nu splittrat, och
håller på med helt skilda saker. Mona försöker att starta upp ett nytt företag igen, vilket inte går så värst
bra. Dribble och Spitz håller fortfarande på och kör natttaxi. Dr. Crygor håller på med sina experiment än idag!
Och hans robot Mike har beslutat sig för att åka på Karaoketurné i England. 9-volt vet nog ingen riktigt vad han
har pysslat med sen han lämnade MonaWare Inc. i sticket, troligen är han fortfarande en Nintendo-fantast.
Kat och Ana har kommit in på en Ninja Fighters turné, och det verkar gå rätt så bra för dem. Orbulon däremot
har startat en IQ-skola. Vad det innebär kan man nog säkert gissa sig till. Och Jimmy fortsätter sprida sina
danstalanger runt om alla dansklubbar i världen..."
VARIO:"Men titta där nere, längst ner på sidan!"
Warrio:" 'Wario-Ware-Man, snubben som startade företaget WarioWare Inc., vilket senare kom att byta namn
till Wario Fatsos Inc. har inte synts till I Diamond City på åratal. Sist han sågs av någon häromkring var han
ute med sina bröder på en runda, men sen dess har ingen, och inte ens hans före detta anställda, sett honom.
Är han borta från livet? Har han flyttat till ett annat ställe? Det är ingen som vet, men en sak är iallafall säker;
det kommer troligen inte att produceras några fler WarioWare liknande spel på ett vääldigt långt tag.' "
Wario-Ware-Man:"Nah, inget som jag direkt oroar mig över längre. Den stan tycker jag fan kan dra åt helsike."
Warrio:"Jag håller med där fullständigt!"
VARIO:"Däremot saknar jag vårat gamla hus litegrann."
Warrio:"Hm... du har något rätt där VARIO."
Wario-Ware-Man:"Skulle gärna komma tillbaka dit, men vi har ingen aning om hur vi kan komma till det där stället
igen... nää, bara tråkigheter nu alltså."
VARIO:"Alldeles precis Wario-Ware-Man!"
Wario:"Alright, käket e klart!!"
Wario-Ware-Man:"Åh, redan? Det var snabbt jobbat!"
Warrio:"Men hallå, här har vi ju tacorätten!"
VARIO:"Oboy oboy, dags att hugga in!"
Wario:"Jepp. Hoppas det smakar."
Wario-Ware-Man:"Tackar."
Och så blir det äntligen käk för Wariobröderna, i fulla tallrikar. Samtidigt borta på arenan ser vi att Monitorn
börjat sätta sin plan i verket. Tyvärr är han något klantig av sig, så han får placera om grunkorna igen och igen:
Monitorn:"Men vad fan i hela *BZZT, SPRAAAK*!! Sitt still med er dumma grunkor!! Och vad glor du på, din fula
lilla näsa?!?"
Warionäsan blir helt skitförbannad på Monitorn, mumlar på obegripliska och börjar attackera den:
Monitorn:"Vad fan i *Spraak, bzzzt!!* Gå bort från mig ditt äckliga lilla missfoster!!"
Monitorn ser en liten vitlöksklyfta som ramlat ur vitlöksbuffén och kastar iväg den så warionäsan får något att
jaga efter:
Monitorn:"Hah, äntligen gav den sig. Återgå till planen nu då, he he he..."
Och så... hmm... jag tror jag väntar lite ifall om... ah, då så. Nu lämnar vi Monitorn där han är och...
Monitorn:"Jag kan fortfarande höra dig, berättararsle!!"
Men shaddup säger jag ju. Jag har inte ens sagt nånting om din jädra plan, eller vad det nu är...
Monitorn:"Ja, men..."
Antingen håller du käft, eller också kan du få en fot uppkörd genom skärmen så ditt kretskort går sönder!!
Valet är helt ditt!
Monitorn:"... Ok, carry on.."
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Ah, alright. Vart var jag nu... Åh, just det. Medans Monitorn grejar med sitt så återgår vi till bröderna, och
maten verkade smaka bra. Förutom VARIO, som råkade få en liten bit chili i sitt potatismos av rent misstag, och
nu sitter han vid sin plats med isbitar, vattenslang och allting:
Wario:"Jag säger ju att det bara var en olyckshändelse.."
VARIO:"Olyckshändelse? Från min synvinkel ser det ut som att den där chilígrunkan var planerad redan från början!!"
Wario:"Jaså. Då undrar jag om DU har något BEVIS på det!"
VARIO:"... ursäkta, men försöker du köra med samma grej som de andra bröderna en gång gjorde eller??"
Wario:"Öhm... vad i helsike pratar du om VARIO?!"
Wario-Ware-Man:"Nu lägger vi ner detta tack! Wario må ha gjort ett litet misstag med din rätt, men jag tror
inte att han kommer göra om det nåt mer. Eller hur?"
Wario:"Nej. Skall inte göras om. Jag lovar och SVÄR på det!"
VARIO:"Jaha, svära alltså??"
Wario:"Inte på det sättet, trögo."
VARIO:"Ok, ok, bara skojade lite."
Wario-Ware-Man:"Näpp, vad säger ni? Ska vi gå till arenan och titta till våra Warionäsor?"
Warrio:"Bra idé."
Efter att bröderna fått i sig lite krubb bär det bort mot tävlingen igen. Warionäsorna ser ut att ha njutit av
vitlöksbuffén, och är nu redo för nya hinder och ting. De kommande utmaningarna är katapulten, karusellen, badpoolen, och en lång springbana:
Wario-Ware-Man:"Alright, vår kära lilla Warionäsa, ta och gör farbror Wario-Ware-Man stolt nu! Hoppa på
katapulten och flyg upp till karusellen där!"
Warrio:"Kommer den klara av detta tror du."
Wario-Ware-Man:"Klart jag tror det. Allt den behöver göra är att tugga sönder repet, så flyger den upp sen."
Warionäsan tuggar på repet, och for sen iväg upp mot karusellen. Det verkar som att Monitorn har preparerat
en lömsk liten explosiv grunka på den, men till hans förvåning gick den inte igång:
Monitorn:"Ah, crap. Den gick inte ens igång. Jag borde gå och kolla den sen efter att tjockisarna gått iväg.."
Monitorn går iväg bort till katapulten efter att de gått vidare, och börjar greja med den explosiva grejen. Den
exploderar rätt i nyllet på han, vilket drar Wariobrödernas och Wario's uppmärksamhet:
Wario:"Höh? Hörde ni något eller?"
Warrio:"Inte vet jag va. Ska jag gå och kolla kanske?"
Wario-Ware-Man:"Ja, gör det Warrio."
Warrio:"Ok."
Warrio går bort till katapulterna för att se efter vad det var som small. Han stannar precis framför Monitorn
(som ligger ner på marken helt sotsvart) och tittar åt alla möjliga håll utom där Monitorn ligger:
Warrio:"Hmm. Jag ser inget konstigt. Förutom att marken plötsligt ändrat färg... Alright, då går jag tillbaka igen då!"
Efter att Warrio gått bort:
Monitorn:"Hrmm... Ibland undrar jag om HAN är helt #@¤% BLIND! Nåja, tur han inte såg mig iallafall. Få se om
mina andra pranks fungerar..."
Samtidigt borta vid karusellen:
Wario:"Hö hö.. Gör pappa Wario stolt Warionäsan min!"
Warrio:"Kom igen nu, ta och hinn förbi Wario's!"
Wariobrödernas näsa kryper sig genom karusellen, men vid mitten av den så råkar den trampa på en mina, och flyger
förbi Wario's näsa med eld i röven:
Wario, med gapande mun:"Vad fasen i hela... HUR gjorde den det där?? Vet ni något om det?"
Wario-Ware-Man, med en lika väl frågvis blick:"... Nej. DET har jag absolut ingen aning om!"
Wario:"... Nåja, den kom iallafall förbi hindret, så alla sätt är väl bra utom de dåliga, antar jag väl... Ah whatever,
nu fortsätter vi tävla!"
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Sen efter karusellen så kommer badpoolen. Tja, detta går ut på att en utav Warionäsorna skall simma till andra
änden innan den andra näsan gör det. Vem vet VAD för lurigheter som kan ligga och lura under swimmingpoolen,
det vill säga, om det är något mekaniskt fanskap som har kastat det i den:
VARIO:"Kom igen Warionäsan, simma till andra änden!!"
Monitorn, står och lurar bakom en buske med en fjärrkontroll i handen:"Hehehee. Nuu ni tjockisar ska ni få känna
lite på 'Hajen'!"
Monitorn flippar och fäpplar med spakarna på kontrollen. Trudelluren från den kända filmen 'Hajen' spelas(i
Wario Land 4-liknande version) och upp ur badpoolen vreser sig en hajfena upp, som lägger sitt sikte på Wario's
Warionäsa:
Wario:"Men vad fan... Å nej, en haj!?? Warionäsan, se upp för hajen bakom dig!!"
Warionäsan hör Wario, och simmar för sitt liv bort till mål, och lyckas ta sig upp. Hajen tappar kollet, och siktar
sen in sig på Wariobrödernas näsa, men även deras Warionäsa har lyckats ta sig upp, så den siktar till slut in sig
på Wario, och hoppar upp på honom och biter han:
Wario:"AAOOOW!!! Ta bort den där hajen ifrån mig!! Den, den...!! ... Huh? Vänta nu, hajar är väl inte så HÄR
små?!! Nåja, nu har jag dig iallafall, din sluga lilla fuling!"
Wario kastar hajen bakom ryggen, som landar bakom busken där Monitorn gömmer sig, och nu får Monitorn verkligen
smaka på sin egen medicin, hö hö... Iallafall, sist härnäst kommer den oerhört långa springbanan(ungefär 1000m
lång). Kommer nån av deras Warionäsor att vinna, eller blir det hela pajat? Det får vi se så småningom:
Wario:"Alright. Då var det dags för finalen nu då!"
Wario-Ware-Man:"Jag kan verkligen gissa vad detta är om."
Wario:"Jepp, Warionäsorna ska springa ikapp varandra på denna oerhört långa springbana. Och dessutom får de
springa hur som helst nu. Varför de förra hindren hade så litet utrymme var för att undvika fuskande, men
framför allt för att de inte skulle springa ut mot fel ställen."
Wario-Ware-Man:"Vi förstår."
Wario:"Alright, då startar vi nu då. 3. 2. 1..." *FIIIS*
Och så går startskottet igång(eller rättare sagt startfisen). Warionäsorna springer allt vad de orkar, samtidigt
som de försöker få den ene eller andra offtrack:
Wario-Ware-Man:"Hm.. Jag har en känsla av att detta kommer gå bra denna gången."
Warrio:"Verkligen? Är du riktigt säker på det nu?"
Wario-Ware-Man:"Jadå. Klart jag är Warrio! Vad för konstigt skulle kunna hända denna dag?"
Efter någon halvtimme så har Warionäsorna sprungit genom halva banan, och är snart på väg in i mål. Vad våra
vänner inte vet är att Monitorn preparerat ännu ett gäng minor en bit ifrån slutet på banan:
Wario-Ware-Man:"Hah, det verkar som att våran Warionäsa kommer i mål!"
Warrio:"Jaså, så det verkar bli Wario som får bita i gräset denna gången!"
Wario:"Jaoo.. Det är det jag oroar mig över, liksom.. Men, vad ser jag där borta?!"
Wario tittar på sin Warionäsa, där den springer på allt vad den orkar, och får syn på en mina precis där den är
på väg att springa över:
Wario:"Åh neej! Inte ännu en sån där grunka!! Hördu Warionäsan, stanna!!"
Wario springer bort till sin Warionäsa för att försöka hindra den att gå på minan, medans Wariobröderna står
och tittar på i ren förvirran. När Wario väl fått tag på sin Warionäsa inser han inte att han själv trampat på
minan. Den exploderar och Wario far iväg upp i luften, och landar rakt på mållinjen helt sönderstekt. Wariobröderna
rusar bort för att se efter hur det gick med Wario, men märker inte att de trampar på en mina på den andra sidan
av banan, och blir själva sotsvarta efter att den exploderat:
Wario-Ware-Man:"AOOW!! Vad var det som small så himla... Alright, VAD är det som pågår här egentligen??!"
Monitorn, kommer fram ur en buske i närheten:"Men för i helvete, det var ju inte SÅ HÄR det skulle hända!!"
Warrio:"Jaså, dyker skitmonitorn upp igen??"
Wario-Ware-Man:"Hm.. jag tyckte väl att det där med att min Warionäsa bara flög sådär med eld i baken var
FÖR bra för att vara sant! Ok, VAD har du haft i kikarn denna gången?"
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Monitorn:"Ah, det gamla vanliga; jävlas med Wario, och er också om det så behövdes. Och framför allt.. att
försöka bli populär!!"
VARIO:"Vilket inte lyckades så bra, ser jag.."
Monitorn:"Shut up, din tjockis!"
Warrio:"En fråga; VAD var det i din plan som inte gick som det skulle?"
Monitorn:"Att Wario skulle förlora... tja, även i följd med att de där Wariobröderna skulle tas för fusk..."
Wario:"Haöh, DU IGEN?!! Har du aldrig fått nog av att göra mitt liv surt eller??"
Monitorn:"Uppenbarligen inte. Men en dag ska jag lyckas! Var såå JÄKLA säker på det fatso!!"
Wario:"Säg det till din farsa bara om du kan, för nu ska jag ge dig en rejäl SNYTING!!"
Monitorn:"Jaha, hur då? Genom att lägga en rökare eller!"
Wario:"Näpp."
Monitorn:"Nähäpp?? Vad då isåfall??!"
*POM!!*
Monitorn, flyger iväg upp mot luften:"Jaså det var vad du menade med en snyting alltså!! Väänta bara, jag kommer
allt tillbakaaaa!!"
Wario:"Dröm på du bara. Hoppas vi slipper dig på flera år!!"
Warrio:"Ha, han gav Monitorn en rak höger denna gången!!"
Wario-Ware-Man:"Men.. varför?"
Wario:"Öhm... för att göra saker lite mer varierande i denna serie?"
Wario-Ware-Man:"Nåväl, huvudsaken är att vi blivit kvitt Monitorn iallafall."
Wario:"Ok. Jag antar väl att tävlingen har blivit sabbad nu, så..."
Warrio:"Öhm... det står på tävlingslistan faktiskt att du kommit i mål!"
Wario:"Vad? Har MIN Warionäsa kommit i mål säger du??"
Wario-Ware-Man:"Jepp. Din Warionäsa fick väl ett litet försprång när den där minan exploderade!"
VARIO:"Jaha, blir det något pris för dig då?"
Wario:"Pris?"
VARIO:"Ja. Du kom väl på tanken med prisutdelning efter tävlingen, va?"
Wario:"Ååh, just det ja. Hur KUNDE jag glömma det! Öhm.. det verkar som att jag glömt bort den lilla detaljen!"
Warrio:"Jahapp. Inget pris för den store Wario alltså."
Wario:"Uppenbarligen inte... att jag kunde vara så glömsk."
Wario-Ware-Man:"Ah, ingen fara. Huvudsaken är att vi haft kul!"
Wario:"Mja.. Joo... synd bara att jag inte tänkte på att packa med mig kalsonger.."
Wariobröderna:"Waahahahahahaaa!!"
Wario:"Höh? Vad skrattar ni för?? Detta e allvar förstår ni väl! Man kan inte gå runt en hel dag utan kalsingar
i byxorna heller!"
Wario-Ware-Man:"Amen, det borde du väl ha tänkt på innan du åkte eller??"
Wario:"Jaoo... ok, det märks att jag börjar bli lite glömsk av mig."
Wariobröderna:"Waahahahahahaaaa!!"
Och så här slutar denna episoden. Oturligt nog så glömde Wario bort det där med prisutdelningen, samt att packa
med sig kalsonger. Iallafall, som vanligt, missa inte Episod 10(21) av The Wario Show. Vem vet vad för något
som kan förekomma i Wario Island då...
SLUT~THE END...
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