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: 26/09/2014 21:41-19/02/2015 20:28)
Säsong 2, Episod 10(21): Wariobröderna ute på veckohandling!
Wario Island har sett både bra och dåliga dagar, men denna dag lär nog bli en helt annan, för Wariobröderna
är nere vid den lokala stadsbutiken och ska shoppa lite gott inför helgen. Och jag, Wario, är som vanligtvis,
berättaren här, and nobody else. Iallafall, jag lägger mina bets på att denna episod kommer sluta dåligt, as
usual. Va, ni säger att alla episoder som hittills varit har slutat lyckligt?? Naah, tror inte jag på... ok, konstigt
är nog kanske det mer rätta ordet, men... Whatever, bara läs nu så får vi se hur det slutar sen, ok?:
Wario-Ware-Man:"Alright, då var vi här grabbar."
Warrio:"Herrevitlök, tänk att Konsum fortfarande finns kvar efter alla dessa år!"
VARIO:"Jepp, konstigt. Egentligen är det väl Coop Konsum som borde gälla nu."
Wario-Ware-Man:"Jaja, inget vi behöver bry oss om nu. Vilken affär vill ni att vi först ska gå in på?"
VARIO:"Vad sägs om Garlic Paradise?"
Warrio:"Du, jag har vart därinne förut, och när jag smakade på deras vitlök då så var det fan pyton!"
Wario-Ware-Man:"Jag vill gå in där iallafall. Vem vet, de kanske har bättrat sig genom åren."
Warrio:"Ok, Garlic Paradise först då alltså."
Väl inne i Garlic Paradise:
Warrio:"Wow. SNACKA om att de har ändrat saker och ting sen jag sist var här!"
VARIO:"Allting ser också mycket fräschare ut dessutom."
Wario-Ware-Man:"Vågar ni grabbar prova en varsin vitlöksklyfta eller?"
VARIO och Warrio:"Sure!"
Wariobröderna provar en varsin klyfta för att se om vitlöken går att äta. Till deras och Warrio's förvåning
smakar det rätt hyggligt:
Wario-Ware-Man:"Yummy yum! Snacka om delikát!"
Warrio:"Och upp ur gapet vreser sig den härligt underbara vitlöksstanken..."*några flugor flyger förbi Warrio's
mun, och dör av stanken som kommer ut ur gapet*
VARIO:"Vilket gör så att även flugorna inte orkar leva längre."
Wario-Ware-Man:"Jag tror vitlöken i denna butiken håller kvalitét. Vi tar några påsar och fyller dem med vitlök!"
Warrio och VARIO:"Alright, Wario-Ware-Man!"
Med Garlic Paradise avklarat, så går Wariobröderna med påsar fyllda med vitlök bort till det Gamla Konsumet och
letar reda på lite överlevnadsföda(eventuellt även lite dasspapper och allt sånt)..:
Wario-Ware-Man:"Alright. Här har vi "Gåtti Gott-Gott" avdelningen. Hojta till om ni ser något gott, grabbar!"
Warrio:"Ok, Wario-Ware-Man. Vi stannar här så länge och plockar till oss det som lockar våra smaklökar."
Wario-Ware-Man:"Gör ni det. Jag går bort till "mjölk & smör" avdelningen och letar reda på lite ny ost, för
osten där hemma har börjat mögla något oerhört mycket, och man kan säga att den fan har sett bättre dagar!"
*Kameran går över bort till Wariobrödernas kylskåp hemma där deras ost ligger, och den ser ut att ha utvecklat
ett sinne för pokerspel, vilket man kan se på pokerbordet där han och alla hans andra kompisar sitter och
spelar, med cigarr, vin, och rostade Warionäsor som snacks*
VARIO:"Oboy, oboy! Chips. Check! Choklad. Check! Kanelgifflar. Check! Färdiga pannkaker. Check!"
Warrio:"Fanken vad du läskar dig över onyttigheter då!"
VARIO:"Äsch, jag tycker bara allt sånt här e gott, så det så."
Warrio:"Ja ja. Kom ihåg nu att vi inte bör roffa åt oss alltför mycket, för våra pengar räcker inte till det denna
månaden... Få se jag vill ha för någonting då. Hmm..."
Medans Warrio och VARIO är vid "Gåtti Gott-Gott" avdelningen så drar vi oss till Wario-Ware-Man vid "Mjölk &
Smör" avdelningen, där han håller på och letar efter ost:
Wario-Ware-Man:"Ok, då var det ost alltså. Undrar vad för slags ostar de fått in idag..."
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Wario-Ware-Man går bort till hyllan där osten brukar ligga, men får sig en chock när han ser att det inte längre
finns någon ost där:
Wario-Ware-Man:"Men vart fanken har osten tagit vägen nu då? Hallå där, butikspersonalen! Får jag fråga dig
en sak? Angående om osten, den verkar inte vara kvar i hyllan här. Vart har den tagit vägen nånstans?"
Butikspersonal Dumb-Crow:"Döööh, osten har flyttats till ett temporärt ställe på grund av ett litet teknikfel som
inträffat i osthyllan."
Wario-Ware-Man:"Ok, då vet jag det! ... Vart ligger den nya osthyllan någonstans då?"
Butikspersonal Dumb-Crow:"Bara följ ostskyltarna som hängts upp på taket."
Wario-Ware-Man:"Tackar för tipset! Alright, då bär det av mot den nya, temporära osthyllan då!"
Eftersom den egentliga osthyllan har pajat, så får Wario-Ware-Man leta reda på hyllan dit osten har flyttats.
Samtidigt borta hos Warrio & VARIO så har VARIO roffat åt sig godsaker i mängder, medans Warrio inte hittat
speciellt mycket som är i hans smak:
VARIO:"Tja' Warrio, hur går det för dig? Hittar du nåt eller?"
Warrio:"Njaa. Inte mycket direkt. Jag är ute efter en chokladkaka med smak av vitlök, men den verkar vara slut
här i hyllan... Men hallå eller, vadan det där stora berget med gåtti gott-gott saker?!"
VARIO:"Tjaa... jag roffade åt mig så mycket jag kunde, eftersom de uppenbarligen har rabatt på alla dessa
godsaker denna vecka!"
Warrio:"Jahapp. Och hur mycket kostar allt det där sammanlagt då?"
VARIO:"Bara 50 spänn!"
Warrio:"Wow, snacka om billigt! Och jag ser att du har rensat HELA hyllan på godsaker. Orkar du verkligen äta
allt det där själv?!"
VARIO:"Tja, man kan väl alltid försöka!"
Warrio:"Suck... Nu förstår jag varför vi började kalla VARIO för "Den Smällfete" sen i början av denna serie...
Nåja, dags att gå till tidningshörnan av affären då. Det vill säga, om de har några bra blaskor där numera. Men
först bort till dasshyllan! För vi har nämligen ont om toalettpapper hemma."
Efter att ha tagit sig lite godis så bär det av mot dasshyllan:
Warrio:"Få se vart toalettpappret håller hus här nu igen..."
Warrio går igenom varenda hylla, och trots allt letande hittar han...:
Warrio:"Bara hushållspapper... har de där snubbarna slut på toalettpappret helt plötsligt eller??"
VARIO:"Jag ser den Warrio!"
Warrio:"Va? Vart nånstans? Jag ser det inte."
VARIO:"I köttdisken."
Warrio:"Vad... vad faan gör dasspappret i köttdisken?! Snacka om att det är oordning här och var ibland i
denna butiken!"
VARIO:"Måste vara hur jädrans feskallt som helst nu."
Warrio:"Vi tar några packe rullar iallafall. Det tinar säkert upp sen på hemvägen."
VARIO:"Med ALL säkerhet."
Samtidigt borta hos Wario-Ware-Man:
Wario-Ware-Man:"Men snälla goa gamla frun, det är bara en liten jäkla ostbit som jag vill åt!"
Woodstock-tant:"Kan du skita i din lilla tjockis. Jag stod här FÖRST! Kom inte bara och träng dig på sådär!!"
Wario-Ware-Man:"Men kära nån, jag bad ju dig snällt om att flytta dig lite..."
Woodstock-tant:"Men det gör jag inte. Stick med dig, innan jag kallar på min hund!!"
Wario-Ware-Man:"Jaha, och vad för slags hund är det då?"
Woodstock-tant:"Att du VÅGAR säga nåt sådant elakt om min hund. SKÄMS på dig, din stygga gamla gubbe!"
Wario-Ware-Man:"Men, men..."
Woodstock-tant:"Ok, du bad om det. Wooder!!"
Woodstock-tanten kallar på sin hund, och med egna ögon får Wario-Ware-Man veta hur den hunden ser ut:
Wario-Ware-Man:"Suck... och varför skulle denna vovven se ut som en Dumb-Crow för?? Detta blir ju bara
mer och mer knäppt alltså! Så, jag antar att jag kommer bli mörbultad av denna "underbara" lilla hunden, eller?"
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Woodstock-tant:"Tjaa, "underbar" skulle nog inte vara det rätta ordet. Rättare sagt; stor, muskulös, ohygienisk,
och rent allmänt jävlig!!"
Wario-Ware-Man:"Jag ser väl inga muskler på honom... Haööf!?"
Woodstock-tant:"Troligt, men passa dig, han e oerhört stark av sig!!"
Hunden tar tag i Wario-Ware-Man's hals och bär honom offscreen, och det enda man hör är en massa slag,
sparkar... och skrik från Wario-Ware-Man. Efter allt slagsmål går Woodstock-tanten med sin "hund" bort till
en annan avdelning, och efter att de gått kommer Wario-Ware-Man in i kamerabilden, helt sönderbultad:
Wario-Ware-Man:"Grr... att vissa gamla personer kan vara så oerhört elaka av sig! Nåja, nu tar jag bara min
lilla ostbit här och går bort till mina bröder... vart de nu håller hus nånstans härinne."
Samtidigt hos Warrio och VARIO, som nu är borta vid tidningshyllan:
VARIO:"GÄÄSP.. Nää-äe, har de verkligen inga roliga tidningar här eller?"
Warrio, med en enorm hög av godsaker och dasspappret bärandes i händerna:"Att jag ens gick med på att bära
allt det här eländet åt honom..."
VARIO:"Vi slog ju faktiskt vad om att nån av oss skulle förlora i ett parti med fia med knuff, och det blev du,
så nu är det DIN tur att bära skiten!"
Warrio:"Ja, men kan du ta och bli färdig nån gång med att kika i tidningsstället eller? Jag håller på att tappa
allting snart!"
VARIO:"Ja ja, lugna dig Warrio. Jag ska bara titta lite längst ner här.."
Warrio:"Och jag undrar nu, HUR lång tid det kommer ta."
2 minuter senare:
Warrio:"VARIO, ta för FAN och skynda dig lite nu! Jag kommer tappa detta precis när som helst!!"
VARIO, står fortfarande vid tidningsstället och kollar:"Hmm... Näpp, inget vettigt där heller..."
Warrio:"Bara välj nånting nu så vi kan gå till kassan och invänta Wario-Ware-Man!!"
VARIO:"Ok, ok! ... ah, "Fatso-News" får det väl bli då isåfall."
Warrio:"Phew... ÄNTLIGEN."
VARIO:"Alright. Raka vägen mot kassan nu då!"
Tillbaks bort till Wario-Ware-Man, som nu går och försöker leta upp sina brorsöner:
Wario-Ware-Man:"Vart har mina bröder tagit vägen någonstans nu då? Jag sa ju åt dem att vi skulle mötas
upp här vid dasshyllan, men här finns det ingen Warrio och VARIO minsann... allt har blivit så rörigt sen de
gjorde om allting härinne!"
Han bestämmer sig för att gå till spelhyllan för att se om de är där, men inte är de vid det stället. Sen går
han bort till stället med vitlöksbröd, men där är de inte heller. Efter ungefär 20 minuters letande har
Wario-Ware-Man virrat bort sig totalt, och kommer sen till en dörr som säger "Endast butikspersonal". Han
öppnar dörren och går in, för att se efter om de kanske tagit sig in där. Borta hos de andra bröderna, så står
de fortfarande och väntar på Wario-Ware-Man:
Warrio:"Hmm... undrar när Wario-Ware-Man dyker upp. Han borde vart här nu för flera minuter sen."
VARIO:"Tänker detsamma. Kanske har han hamnat på muggen eller nåt."
Warrio:"Troligen... och KÄRA läsare, eller Wario fans. Vad ni än gör så få INTE för er att denna serie bara
är enbart om toaletthumor. Det förekommer faktiskt lite annat också.. vilket ni kanske har märkt... eller inte...
tja, om de nu verkligen skulle lyssna på det här det vette fanken, men man kan väl alltid hoppas... förresten
VARIO, kan jag få låna blaskan lite en stund?"
VARIO:"Sure, Warrio."*ger Warrio tidningen*
Warrio:"Tackar. Få se vad Fatso-Nyheterna har att komma med idag..."*börjar bläddra lite i tidningen*
VARIO:"Jag tror väl på samma dynga som vanligt. Men man vet aldrig när de börjar ta upp något intressant."
Warrio:"Precis. De är lite kluriga med det ibland, så det gäller att hålla ögonen öppna."
Warrio och VARIO fortsätter att vänta på Wario-Ware-Man, i hopp om att han någon gång ska komma.
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Eftersom han har plånboken så kan ingen av de andra bröderna betala varorna. Borta hos Wario-Ware-Man
däremot, så har han nu tagit sig in i lagerrummet på Konsumet, där alla matvaror och annan skit ligger:
Wario-Ware-Man:"*Pust, stånk!*Vart fanken har mina bröder tagit vägen nånstans egentligen? Om jag inte
hittar de härinne så går jag fan ut igen... det vill säga, vart jag nu är nånstans??"
Wario-Ware-Man går runt och letar lite till, men blir till slut trött av allt letande och bestämmer sig för att
ta sig ut ur lagerrummet. Till slut går han helt vilse i lagerrummet, och stannar en stund och tänker:
Wario-Ware-Man:"Det var ju konstigt att jag plötsligt inte hittar utgången nu... om det bara fanns någon
karta eller vägbeskrivning på väggarna så kanske man lätt kunde ta sig ut härifrån igen.."
Efter 5 minuters tänkande:
Wario-Ware-Man:"Aaagh!! Jag e vilse! VILSE!! Vilse i en fjuttig liten butik!!! Om jag inte hittar vägen ut så blir
jag fast här för all framtid!!"
Japp. Som det ser ut som så har Wario-Ware-Man hamnat helt vilse i lagerrummet, utan någon som helst form
av vägbeskrivning inom synhåll. Kommer han att hitta ut igen, eller blir han fast inne i rummet för alltid? Det får
vi se sen efter följande kortisserie:
--Start of kortis-Saker och ting är som det brukar i Wario Island, speciellt under en solig dag som denna. Wariobröderna och
Wario är ute och spelar golf:
Wario-Ware-Man:"Ha. Det är vad JAG kallar för perfekt slag minsann."
Wario:"Ok, då är det MIN tur nu då!"
Wario-Ware-Man:"Ok Wario, få se hur ditt slag blir!"
Wario:"NO problem. Bara SE och LÄR här av den STORE Wario!"
Wario bereder sig för att slå iväg golfbollen, och med bara en sving av golfklubban skjuter han iväg bollen, som
hamnar precis mitt i hålet på golfbanan. Wariobröderna blir som impade av hans slag:
Warrio:"Det, var, som... fasen...!!"
Wario-Ware-Man:"Väldigt imponerande slag där, Wario!"
Wario:"Ok, då står det 3-2 mellan oss nu."
Wario-Ware-Man:"Vill du försöka lite Warrio?"
Warrio:"Alright."
Warrio bereder sig för att slå iväg sin boll, och med all kraft han har svingar han golfklubban, men missar
golfbollen. Wario lägger sig på marken och skrattar åt Warrio's löjliga slag:
Wario:"WAA-HAHAHAHA!! Det där var då det mest löjligaste slaget ever!"
Warrio:"Grr... ja ja, man är väl inte alltid proffs här i livet."
Wario:"Så, VARIO. DU står näst på tur sen efter pausen."
Wario-Ware-Man:"Åh, just det ja. Vi måste ta en liten paus innan vi fortsätter."
VARIO:"Ah, äntligen. Jag har inte ätit nånting sen imorse."
Borta vid fikabordet:
Wario-Ware-Man:"Då ska vi se... har vi med oss allt i ryggsäcken?"
Warrio:"Jag har bullarna och kakorna här."
VARIO:"Och saften har vi här!"
Wario-Ware-Man:"Utmärkt. Då käkar vi lite nu då."
VARIO:"Och jag ser att Wario har sin fika därborta..."
Wario, med världens Bauta-Vitlöksburgare, och schimpanspaj indränkt i vitlökssås:"Ouum, mums-fillibabba! Detta
är vad man själv kallar för äkta krubb!!"*börjar hugga in på sin vitlöksburgare, och tar världens största tugga av den*
VARIO:"Tja. Vitlöksburgarn har jag inget emot. Det enda jag känner mig lite äcklad över är den där schimpanspajen, som uppenbarligen är hans "efterrätt". Man kan nämligen se att det fortfarande sticker upp en svans på
toppen av den..."
Warrio:"Jamen, du har ju SJÄLV ätit en sån där paj förut... för nån tid sen."
VARIO:"Jaså? Det minns jag inte att jag har gjort nån gång. Och OM jag gjorde det så har mina smaklökar
faktiskt ändrats numera."
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Wario-Ware-Man:"Bry er inte om vad Wario äter. Nu ska vi hugga in på våran fika!"
Wariobröderna hugger in på sin fika, och under tiden blir det lite vila(FÖRUTOM att Wario då och då lägger
av några rapar, till Wariobrödernas oförtjusan). Efter fikandet fortsätter golfen, och nu är det VARIO's
tur sen efter Wario:
Wario:"Ok. Då slår jag!"
Wario slår iväg sin boll, och återigen hamnan bollen precis i hålet på banan.
Wario:"HA. Jag klarade denna bana också! Din tur nu, VARIO. Få se vad du har att komma med!"
VARIO:"*Goulp!...* Nåväl, då är det antingen nu eller inte. Man har inget annat val liksom..."
VARIO rotar i väskan med golfklubbor efter sin favoritklubba, men råkar få tag på nån konstig golfklubba som
han en gång i tiden lekte med. Han bereder sig för att föra sitt slag, men missar bollen och ut ur klubban
kommer det en jättestor Warionäsa:
Wario:"Vad i hela helv..."
VARIO:"Ah crap... jag råkade nog ta den där golfklubban som jag hittade för några år sen!"
Wario-Ware-Man:"Och titta nu så allting blir sabbat! Warionäsan håller på och förstör hela golfbanan!!"
Warrio:"Att du bara vågade göra detta igen, VARIO..."
VARIO:"Amen, jag såg den inte riktigt bland alla golfklubborna!"
Sen efter att Warionäsan saboterat golfbanan(och attackerat närmsta vitlökskiosk), och hoppat iväg:
Warrio:"Jaha, då var denna dagen förstörd."
Wario:"Allt detta TACK VARE VARIO själv och hans lilla golfklubba."
VARIO:"Amen se det från den ljusa sidan; vi har åtminstone haft kul ihop. Och så har vi nu gratis vitlök även!"
Wario:"Tja... det e då inte mycket kvar i kiosken här, men nån vitlök är väl bättre än ingen alls."
Wario-Ware-Man:"Jag antar att vi borde ta och försöka skilja den där golfklubban åt de andra, så vi inte tar
fel... eller bättre upp, lägga den nånstans där vi inte ser den... men, det blir väl då det."
--End of kortis-He he... ja, så saker och ting kan gå så himla fel. Tyvärr så råkade VARIO använda sin konstiga klubba som
han hittade för flera år en, och resultatet blev att en gigantisk Warionäsa kom ut ur den och började trampa
ner hela golfbanan. Iallafall, tillbaka till episoden, så står Warrio och VARIO vid kassan än och väntar på sin
brorson:
VARIO:"GÄÄSP!! ... Fasiken vilken lång tid Wario-Ware-Man tar nu då."
Warrio:"Jepp. Han skulle typ, bara iväg och hämta lite ost, men han verkar ha sackat efter rejält. Nånting
stämmer inte här."
VARIO:"Exakt min tanke det med. Kan han ha råkat ut för något eller?"
Warrio:"Det är det vi inte vet än, eftersom han inte verkar svara när jag försöker ringa till hans mobil..."
Samtidigt borta hos Wario-Ware-Man i lagerrummet, där han nu har hamnat i frysen och försöker svara i sin
stelfrusna mobiltelefon:
Wario-Ware-Man:"Amen kom igen då mobiljäkel, jag trycker ju på den gröna knappen!! Om jag slår på den så
kanske den..."
Wario-Ware-Man slår mobilen på väggen för att skaka av frosten som bildats på den. Samtidigt hos de andra
bröderna så försöker Warrio att ringa till Wario-Ware-Man en sista gång, men det enda han hör är en massa
brus och skit:
Warrio:"Jahapp. Ingen Wario-Ware-Man som svarar denna gången heller. Men jädrar vad man hör mycket
bankande i luren här!"
Wario-Ware-Man på andra linjen:"Ah, äntligen är den där jädra frosten borta!"
Warrio:"Men tjena, Wario-Ware-Man. Äntligen hör man dig! Jag har försökt ringa dig vid flera till fällen, men
du svarade aldrig."
Wario-Ware-Man på andra linjen:"Jao, jag försökte och trycka på den där gröna lurknappen, men det hade
frusit fast, så jag fick bli tvungen att slå mobilen på väggen för att få bort frosten!"
Warrio:"Jaså, har du fått frost på mobilen?"
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Wario-Ware-Man på andra linjen:"Japp, kan man säga. Men iallafall, vart fanken är ni bröder nånstans
egentligen?? Jag har gått och letat efter er i flera timmar nu!"
Warrio:"Vi har stått här vid kassan hela tiden och väntat på dig. Och samma sak kan vi fråga dig; var är DU
någonstans??"
Wario-Ware-Man på andra linjen:"Inne i själva lagerrummet, verkar det som. Visserligen har jag ingen aning om
vart man hittar ut, men..."
Warrio:"Och dessutom har VI ingen aning om vart det där lagerrummet ligger heller, så..."
Wario-Ware-Man på andra linjen:"Jaha, då är det kört på den fronten där alltså..."
Warrio:"Jag kan nog fråga nån som vet."
Wario-Ware-Man på andra linjen:"Och man undrar; OM det där kommer fungera."
Warrio:"Ja ja, man får väl hoppas på det."
Warrio frågar personalen om vart lagerrummet ligger, men trots att de vart och arbetat på Konsum i flera år
är det INGEN av de som vet vart det rummet är i byggnaden:
Warrio:"Jag försökte mitt bästa, men uppenbarligen vet INGEN av personalen här om vart lagerrummet är!"
Wario-Ware-Man på andra linjen:"Detta var ju bannemig hopplöst! Jag kommer aldrig kunna komma ut härifrån!!
Dessutom börjar jag frysa baken av mig när som helst nu!"
Warrio:"Tja, kanske kan jag hjälpa dig lite på traven, eller?"
Wario-Ware-Man på andra linjen:"Det vore galant av dig! ... om du nu har något vettigt att komma med förstås."
Warrio:"Oroa dig inte över det. Kanske borde du börja röra på dig lite, eller ska du bara stå i lagerrummet och
frysa ihjäl?"
Wario-Ware-Man på andra linjen:"Ah, du har nog rätt där. Bäst att röra på skinkerna då! Få se, vilken väg
tycker du jag ska ta?"
Warrio:"Tja... vart är du nånstans nu?"
Wario-Ware-Man på andra linjen:"I själva frysen förstås, och den verkar vara ganska stor, med flera vägar."
Warrio:"Ok. Prova med att gå framåt så får vi väl se, eller höra var du hamnar."
Wario-Ware-Man på andra linjen:"Alright. Framåt då!"
Wario-Ware-Man provar med att gå framåt. Sen stannar han vid en tvågångshall och frågar Warrio igen:
Wario-Ware-Man:"Alright, jag har kommit till en tvågångshall nu. Vilken väg ska jag ta?"
Warrio på andra linjen:"Hmm... Jag gissar nog på höger."
Wario-Ware-Man:"Ok, höger nu då!"
Wario-Ware-Man tar högersvängen, och kameran går tillbaka till Warrio, som nu plötsligt hör ett himlans
väsen i luren:
Warrio:"Fy, sicket väsen! Lät som om något ramlade. Wario-Ware-Man, hur gick det!"
Tillbaks till Wario-Ware-Man:
Wario-Ware-Man, med en hög vitlökslådor över sig:"Jaha, och du gissade på höger... Jag tror det var fel väg.
Vänster ska vi nog kanske ta istället!"
Tillbaks till Warrio:
Warrio:"Ok, då blir det väl vänster isåfall."
Wario-Ware-Man i andra änden:"Alright, då går jag vid... Men hallå eller, håll inte på att dö NU mobiljäkel,
lite kyla borde du väl... Ah, skit o..."
Warrio:"Wario-Ware-Man? Wario-Ware-Man?? Är du där i luren?? Ah tusan, jag får ingen signal!"
Tillbaks till Wario-Ware-Man:
Wario-Ware-Man:"Just typiskt av den att lägga av nu alltså! Jag skulle nog ha laddat den innan vi åkte, men...
detta är väl ändå kylans förtjänst också... Jahapp, då får jag klara mig själv då."
Tillbaks till Warrio:
Warrio:"Jaha, där bröt kontakten."
VARIO:"Så, tillbaka från dasset igen. Något nytt om vart Wario-Ware-Man är eller?"
Warrio:"Ja, som det verkar så har han gått helt vilse inne i lagerrummet, och mitt i när jag skulle hjälpa honom
med vägen så avbröts kontakten mellan våra mobiler."
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VARIO:"Ah, så taskigt."
Warrio:"Ja, och eftersom vi inte vet vart lagerrummet ligger så kan vi väl bara stå här och hoppas på att han
kommer tillbaka igen... kan jag få lite chips av dig är du snäll?"
VARIO:"Alright. Här har du chipsen."*ger Warrio chipspåsen*
Warrio:"Tackar."
VARIO:"Jag undrar verkligen hur det går för Wario-Ware-Man. Han måste säkert bli stelfrusen därinne så
småningom... om någon timme eller så kanske.."
Warrio:"Jag vet, men förhoppningsvis klarar han sig... om nu något oväntat inte inträffar förstås."
Tillbaks till Wario-Ware-Man, som nu går runt i frysen och försöker hitta en väg ut. Visserligen har hans
mobiltelefon dött på grund av kylan, och på tok för låg batterinivå:
Wario-Ware-Man:"Toppen. Jag får hjälp av Warrio, men den hjälpen far åt fanders på grund av min mobil som
inte vill vara med och samarbeta under dåliga väderförhållanden!! Nåja. NÅGON gång kommer man väl härifrån."
Wario-Ware-Man fortsätter att gå omkring, trots den väldiga kylan. Lite senare frampå har han tagit sig ut
ur frysen, och är nu i den lokal som han startade på. Kommer Wario-Ware-Man att hitta utgången nån gång
eller, tror ni? Det får vi se:
Wario-Ware-Man:"Jaha, då var vi inne i samma rum som jag först kom in på. Men ÄNDÅ finns det ingen som
helst utgång! Jag tror jag snart blir GALEN på det här!!"
Samtidigt, någon annanstans i byggnaden:
Warrio:"Jaha, och får man fråga VARFÖR du valde att vi skulle gå in på McDonalds för??"
VARIO:"Öh, enbart för att retas lite med trästockarna vid bollstället där borta!"
Warrio:"Rent slöseri med tid skulle jag säga. Jag däremot ville att vi skulle gå in på Max Hamburgare!! Vad de
har här är bara rent slafs och trams!"
VARIO:"Jamen nu har Wario-Ware-Man plånboken, så det så. Så vi kan inget beställa här ändå!"
Warrio:"... Bra poäng där. By the way, jag tror inte att det e nån speciellt bra idé att du..."
VARIO:"Men jag gör det ändå. Då hoppar jag i plurret! KANON KULAAA!!"*hoppar i bollhavet, och gör illa en
trästock efter att ha landat på honom*
Warrio:"Suck... jag sa ju att det inte var någon bra idé."
En av trästockarna:"VAFAN tror fettot att han gör. Han hoppade på en av våra polare! Detta ska han bannemig
få för! Spöa honom!!"
Warrio:"Ajdå!"*håller för ögonen*
Trästockarna börjar att spöa skiten ur VARIO(Offscreen, alltså), och det enda man hör är bara en massa slag.
Sen efter att det är över öppnar Warrio ögonen igen, och får se VARIO sönderslagen, med utslagna tänder,
hans mustasch längre än vanligt, och tippen på hans näsa avbiten:
VARIO:"*Mummel. Grummel* ... Har de där trästockarna ingen humor eller??!"
Warrio:"Jag sa ju åt dig att ge fan med det där, men du lyssnade inte, så där får du allt skylla dig själv. By
the way, jag tror det är bäst att vi går tillbaka nu illa kvickt, annars kanske nån bov eller bandit kommer och
snor alla våra varor!"
VARIO:"Ok... kommer Warrio!"
Efter att VARIO har blivit brutalt misshandlad inne på McDonalds så går Warrio och VARIO tillbaka in i Konsum
igen. Samtidigt hos Wario-Ware-Man däremot, så ser saker och ting inte riktigt roligt ut för honom. Han
försöker att hitta en utgång, men hur många dörrar han än hittar så går de inte att öppna iallafall:
Wario-Ware-Man:"Det här är ju då bara meningslöst alltså! Det enda jag skulle göra var att ta tag i en ynka
liten ost, och vad händer? JO, helt plötsligt hamnar man här inne i lagerrummet, helt vilse och kall om skinkorna!!
Som tur är har jag väl börjat tina upp lite nu... om jag nu bara kan hitta en utgång, så..."
Wario-Ware-Man går runt lite till, och får plötsligt syn på en stor, öppnad majsburk:
Wario-Ware-Man:"Vad tusan är detta för något...?? Hm.. jag tror jag hör nånting därinne. Får nog ta och kika
in lite kanske..."
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Men just när han tänkte tanken så kommer det ut någon ur den enorma majsburken, vilket ser ut att vara nån
slags discosnubbe. Först känner han inte igen honom, men sen kommer han på vad detta är för en typ:
Wario-Ware-Man:"Men tjenare, är inte det där vesslan Frankie!"
Frankie:"Vad... ämen tjenis på dig du."
Wario-Ware-Man:"Vad sjuttsingen gör DU här inne på Konsum, i en gigantisk majsburk??"
Frankie:"Tjaa... jag blev konfiskerad av ett gäng sötkorn för nån dag sen eller så. De ville inget ont, utan de
var bara ute efter nån som visste något dyft om disco, och jag ansågs vara den rätta figuren för de. Vad sägs
om att följa med in kanske!"
Wario-Ware-Man:"Öhm... jag e inte riktigt.."
Frankie:"Äsch, klart du har lust. Kom med in så ska du få se mitt nya kvarter!"
Frankie leder Wario-Ware-Man in i majsburken, och dörren stängs. Tillbaka till Warrio och VARIO, där de ännu
står och väntar på Wario-Ware-Man:
Warrio:"Naae. Jag börjar bli rätt otålig snart. Om han inte kommer nu, så får vi väl fan ta och börja leta
reda på honom."
VARIO:"Warrio, vill du läsa om något skumt här i Fatso-News blaskan?"
Warrio:"Alright, vad är det?"
VARIO:"Enligt en reporter så har Monitorn bestämt sig för att beslagta den lokala banken inatt! Man undrar
om han verkligen kommer lyckas med det."
Warrio:"Phah, skulle jag knappast tro. Han är ju då den mest mesigaste, dummaste, parasitbärande dator som
någonsin överhuvudtaget existerat på denna planet. Inte ens en liten bank skulle han väl klara av att robba!"
VARIO:"Ja, jag antar väl det..."
Warrio:"Finns det något med mera vett i blaskan eller?"
VARIO:"Håller på att bläddra vidare här."
Warrio:"Alright, man kanske skulle ta sig nån vitlök eller så under tiden medans vi väntar på Wario-Ware-Man..."
Medans de återigen väntar på Wario-Ware-Man så har det tagit ungefär nästan hela dan, och samtidigt hos
Wario-Ware-Man, som nu är inne i Frankie's nya discoklubb, så har det verkligen vart party. Mestadels har
Wario-Ware-Man bara hängt på när Frankie utför alla sina disco-tricks, men nu börjar det bli sena kvällen, så
han planerar på att ta sig ut ur majsburken och försöka hitta en utgång:
Wario-Ware-Man:"Hördu Frankie, det blev faktiskt inte så illa pinkat det här!"
Frankie:"Yo, där sa du nåt, bud! Jag är då en mästare på att dansa, speciellt disco!"
Wario-Ware-Man:"Och varför bestämde du dig för att börja dansa disco?"
Frankie:"Enkelt; det blev för tråkigt att bara hålla på och robba banker hela nätterna, så jag tog chansen och
började med disco istället."
Wario-Ware-Man:"GÄÄSP... men jag börjar bli lite trött. Jag måste tyvärr gå, för jag måste snart hem!"
Frankie:"Aw, så synd. Iallafall, ta denna flaska mineralvatten med vitlökssmak. Jag hittade den nånstans inne i
lagerrummet. Först tänkte jag prova den, men sen ändrade jag mig och la undan den ifall om någon annan skulle
vilja ha den."
Wario-Ware-Man:"Alright. Tackar så mycket för den fina presenten. Nu måste jag kila, bye-bye."
Frankie:"Adios, Wario-Ware-Man. Må discosnubben vara inom dig!"
*slam*
Wario-Ware-Man:"Phew... ÄNTLIGEN. Nu kanske jag kan hitta en dörr ut härifrån."
Och så, efter att ha tvingats till att dansa disco med ett discofreak inne i en gigantisk majsburk, så återstår
det bara för Wario-Ware-Man att hitta en nödutgång. Han ser en dörr rakt framför sig, öppnar den, och
äntligen ser han slutet på det hela eländet:
Wario-Ware-Man:"JAA, äntligen en väg ut härifrån!!"
Wario-Ware-Man springer ut mot dörren, och tror att han ska komma tillbaka in i affären igen, men när han
väl kommer ut, och när det vita ljuset försvunnit, så visar det sig att han kommit ut till:
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Wario-Ware-Man:"Till baksidan av själva byggnaden alltså... Nåja, detta är väl åtminstone bättre än att man
plötsligt kommer till nåt annat konstigt ställe igen! Då är det väl bara för mig att ta mig in i affären igen då,
via framsidan!"
Wario-Ware-Man sätter av mot framdörren av byggnaden, och han kan bara tänka på en sak; att återse sina
brorsöner, betala alla varorna, och åka hem igen. Inne på Konsum, borta vid kassan, så har Warrio och VARIO
somnat vid högen av VARIO's alla gåtti gott-gott saker av ren uttråkning. Samtidigt ser vi Wario-Ware-Man
inne i butiken, och är på väg bort mot kassan där de sover:
Wario-Ware-Man:"Sådär, ska fankemig bli skönt att få detta gjort nu, och bara åka hem sen! Tjenare bröder!!"
Warrio:"ZZzz... haöh?! Amen tjena Wario-Ware-Man, ÄNTLIGEN kommer du!"
VARIO:"Gääsp... Jaså, e han här nu?"
Warrio:"Varför tog det sån tid för dig att ta dig ut??"
VARIO:"Ja, samma sak undrar jag. Vi har suttit här och väntat på dig hela dan nu alltså."
Wario-Ware-Man:"Jo, öm... något märkligt hände medans jag försökte hitta en dörr ut ur lagerrummet. Men jag
vill nog inte berätta om det där. Men ser man på, vadan det där stora berget med gåtti gott-gott saker, va."
Warrio:"Åh, öhm... VARIO sa att de hade rea på det här, så vi roffade åt oss allt vi kunde."
VARIO:"Och alltihopa sammanlagt kostar bara 50 spänn!"
Wario-Ware-Man:"Wow, DET lät minsann rätt billigt. Alright grabbar, nu ska vi ta och betala alla varorna!"
Warrio:"Lyckades du hitta någon ost eller?"
Wario-Ware-Man:"Jepp. Jag har den i handen här."
Warrio:"Ok, bara till att betala och packa då!"
Och slutligen, efter en lång, hård dag, och efter att alltihopa blivit betalat, så bär det av hemåt för
Wariobröderna, med massor av godis även. Väl ute vid parkeringen, där brödernas bil står:
Wario-Ware-Man:"*Pust, stön..* SNACKA om gåtti gott-gott saker alltså! Har vi fått med oss allt nu?"
Warrio:"Japp. Godiset är i bagageluckan."
VARIO:"Och skurmoppen, tidningen, maten, och dasspappret är i baksätet."
Wario-Ware-Man:"Ok, bra."
Warrio:"Jag måste gå på dass och pinka en snabbis!"
Wario-Ware-Man:"Suck... Alright, här får du en femma."
Warrio:"Tackar."*tar femkronan och springer snabbt till toaletten inne i butiken*
Wario-Ware-Man:"Jädrar vad vi vart med om mycket idag va, VARIO?"
VARIO:"Precis. Och jag och Warrio som trodde att det hela skulle gå som snabbt... men så blev det inte."
Wario-Ware-Man:"Precis. Eftersom jag började virra bort mig inne på Konsum, och hamnade inne i lagerrummet
på butiken... men jag kom iallafall ut till slut, och alla varorna är betalda, så nu bär det bara av hemåt sen...
när Warrio väl e klar inne på toaletten."
Warrio:"Så, är tillbaka igen!"
Wario-Ware-Man:"Alright, så bra. Nu kan vi äntligen ta och åka hem, sätta oss i soffan, och bara se på TV och
käka lite gott godis sen!"
Efter att Wariobröderna satt sig i bilen:
Wario-Ware-Man:"Då så. Har alla på sig bältena?"
Warrio:"Jag har det."
VARIO:"Mitt bälte e också på!"
Wario-Ware-Man:"Utmärkt. Nu åker vi bröder!"
Efter en lång och slitsam dag, så åker nu Wariobröderna iväg hem för att smälta allt som har hänt, och frossa
i sig godis och vitlök. Som jag brukar säga kära läsare, håll era ögon öppna efter Episod 11(22), för då kommer
det en viss ärkefiende bort till Wario Island för en liten visit. Man kan bara undra då vad han eller hon har för
något att komma med...
SLUT~THE END...
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