Wario and co Media Presenterar; En animerad serie, i bästa möjliga komiska humor;
Starring: Wario | Side Stars; bröderna Wario-Ware-Man, Warrio, och VARIO, i:
The Wario Show! Säsong 3, Episod 1(24): Det Stora Bike-Loppet!
(Datum detta påbörjades/skrevs klart: 11/10/2015 13:28-08/11/2015 11:55)
Berättar-Wario: Allt är lugnt & skönt i Wario Island, och Wario-Ware-Man är ute & bikar på motorvägen,
först sedd bakifrån, kameran zommar in tills han syns framifrån, av någon jädra anledning. Wario-Ware-Man
lägger av ett rått, fånigt skratt i några sekunder. Han svänger först vänster & säger "Oh YEEh!", och ska
svänga höger sen, men vid högersvängen sladdar han av mot vänster och krashar en bit ifrån vägen:
Wario-Ware-Man: Aoow.. Snacka om en REJÄL krasch alltså! Nåväl, får väl se efter om biken är hel eller inte.
Berättar-Wario: Han reser på sig och går och checkar sin Wario-Bike... Åh, jag glömde nästan; Det är JAG,
Wario, som berättar här, och ingen annan jädra trästock alls! ... nåja, nog om det. Som ni säkert minns
(eller inte) så blev den förra säsongen lite... tjaa.. konstig av sig inom vissa områden, och den däringa TVäventyrsidén gick inte riktigt som planerat. Men med denna säsongen så blir det faktiskt lite annat som händer,
och tar dessutom denna serien tillbaka till sitt ursprung; Wario i historien är ungefär lika äcklig och fisaktig som
förr, och Wariobröderna får uppleva lite mera äventyr runt omkring i Wario Island...
Wario-Ware-Man: Ursäkta om jag avbryter den store berättarn, men... kan vi ta och fortsätta med episoden eller?
Berättar-Wario:*suckar* Alright. Vi fortsätter väl då.
Wario-Ware-Man: Alright.. få se, vart var jag nu igen... just det, jag skulle ju kolla om biken var hel! *börjar
inspektera sin Wario-Bike efter skador* Ok, jag ser inga skador iallafall, men den blev då faan smutsig på
undersidan! Nåväl, det får väl vara. Dags att bika vidare.
Berättar-Wario: Wario-Ware-Man bikar vidare. Vid ett lite senare tillfälle så stöter han på nåt väldigt ovanligt:
Wario-Ware-Man:*tittar på skylten framför sig* Det var då som fasen... inte visste jag att det anlagts en
Bikartävling i utkanten av stadsområdet! Får väl gå och se efter..
Berättar-Wario: Han bikar in mot den nyligen anlagda Bikar-tävlingslägret. Väl därinne stöter han på ett gäng
trästockar, och de verkar vara medlemmar i tävlingen:
Biker-Stock No.1: Hörni grabbar, spana in tjockisen där borta!
Biker-Stock No.2: Va, vart? Det enda jag ser framför mig är en smällfet, dum kråka som käkar chipspåse och
dricker öl.
Biker-Stock No.1: Inte där dumskalle. Han den där bakom mig, med en bikar-hjälm på huvudet!
Wario-Ware-Man: Men tjenare, här ser det ut att vara livat minsann!
Biker-Stock No.1: Jahapp. Och vad fick dig till att komma hit då?
Wario-Ware-Man: Mjaa.. jag bara bestämde mig för att kika in lite. Men inte visste jag att det anlagts en
bikar-tävling här, mitt i utkanten av alltihopa!
Biker-Stock No.1: Jodu tjockis, det har det allt. Än så länge verkar det bara vara vi som anmält oss till tävlingen,
och vi saknar fler medtävlande för tillfället. Funderar du på att gå med i tävlingen, eller är du en feglort som
backar ur?!
Wario-Ware-Man: Jag? Backa UR?? HA. Jag, Wario-Ware-Man, backar aldrig ifrån utmaningar inte!
Biker-Stock No.3: Så, han är med alltså??
Biker-Stock No.1: Tja.. Sättet han pratar på tyder nog på det! Alright tjockis, då ses vi borta vid startlinjen
när loppet väl startar.
Wario-Ware-Man: När startar bike-loppet tror ni?
Biker-Stock No.1: Om en timme ungefär. Eller för att vara mera exakt; om 52 minuter.
Wario-Ware-Man: Jag slår en signal till bröderna där hemma och ber de att komma ut hit till tävlingen.
Biker-Stock No.1: Visst. Gör det. Vi andra däremot ska ha lite Barbeqúe-grill medans vi väntar.
Wario-Ware-Man: Sure. Fine for me. ... Det vill förstås säga, om de nu inte sover förmiddag.
Berättar-Wario: Wario-Ware-Man slår en signal till sina bröder hemma för att berätta om Bike-loppet som ska
börja denna dagen.
Samtidigt hemma inne i Wariobrödernas hus, där Warrio och VARIO sitter i fåtöljerna och tittar på TV:
Warrio: Mjaaee. Det var då fasiken INGET vettigt på nyheterna idag inte.
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VARIO:*petar näsan* Precis! Det enda de numera tar upp är INTE MonaWare Inc. iallafall, utan något ännu tjatigare
och tråkigare!
Warrio: Vilket är; "Nyhetstalarns Tjöthörna".. där snubben själv pratar om tråkig smörja enbart på grund av att det
inte finns något stort att rapportera om.
VARIO: Ja... ibland undrar man varför de börjar med sån här dynga dessa dar numera.
Warrio: *GÄÄÄSP!!* ... Nää, man blir ju bara mer uttråkad av att titta på den där skiten.
VARIO: Exakt...
*BRRIIIINNG!!*
Warrio: Höh? Ringer telefonen så här dags? Kan du gå upp och ta luren är du snäll VARIO?
VARIO: ÄÄh, jag orkar inte ens lyfta på benen. Kan inte du ta luren eller?
Warrio: *suck* ... Ok, jag tar väl luren då. *går upp ur soffan och svarar i telefonen* Halloo. Warrio i luren! ... Va,
vem? ... Åh, jaha, det är du Wario-Ware-Man... Jaså? Ska det gå en bike-tävling idag?? Jaa, kan vi väl. Vi har
inget annat att göra nu ändå liksom.. Ok, vi kommer så fort vi kan! Alright, bye-bye så länge. *lägger på luren*
VARIO: Vem var det Warrio.
Warrio: Det var Wario-Ware-Man. Han berättade för mig om att det anlagts en ny bikartävling vid utkanten av stan,
och han vill att vi ska åka ut dit och vara med och tävla!
VARIO: Nu med en gång eller?!
Warrio: Japp. Det verkar vara brådis, så vi får väl ta och sätta fart ut dit nu, liksom...
VARIO: Och det är nu du tänker fråga mig om jag ska med, eller?
Warrio: ... Öh, nädå. Varför undrar du?
VARIO: ... Äh, never mind. Kanske borde vi ta och kila bort till biketävlingen nu då.
Warrio: Precis. Vi kan inte bara stå här och tjafsa hela dan.
Berättar-Wario: Warrio och VARIO går ut till garaget och rotar fram sina Wario-Bikes och sättar fart ut mot
bike-tävlingen.
Någon stund senare borta vid Biketävlingen, där Wario-Ware-Man står och väntar på bröderna:
Wario-Ware-Man: *GÄÄSP!* ... undrar när de kommer hit, tävlingen börjar ju alldeles strax.
*BRRUUMM, BRRUUMM!!*
Wario-Ware-Man: Tjenare bröder, äntligen är ni här!
Warrio: Ursäkta att vi tog sån tid, det blev till att köpa lite gåttigott på vägen, för VARIO började bli hungrig.
VARIO: *käkar vitlökspåse* Jepp. Så, det är här tävlingen hör rum alltså!
Wario-Ware-Man: Just det. Och VI kommer allt att vinna, det har jag bannemig en känsla av.
Biker-Stock No.1: Men hallå, har dina snubbar kommit nu alltså.
Wario-Ware-Man: Exaktamenté. Visserligen tog det mer än en halvtimma för de att komma hit, men jag hoppas vi
hinner anmäla oss till tävlingen. Kom grabbar, dags att gå till stället där man anmäler sig.
Warrio: On our way Wario-Ware-Man!
Berättar-Wario: Wariobröderna går bort till stället där bikarsnubbarna anmäler sig till tävlingen, och efter att de
gjort det så är det snart dags för tävlingen att börja:
Warrio: Herrevitlök alltså. Det var verkligen år sen vi sist var på ett sånt här ställe.
VARIO: Japp. Hoppas att vi kommer först på mållinjen. Det skulle allt sitta fint med lite kosing nu, för sparvitlöken
där hemma har börjat få fötter och springa och rota i kylskåpet!
Berättar-Wario: Hemma i Wariobrödernas hus så ser vi att deras spargris faktiskt står vid kylskåpet och rotar
efter käk... eller rättare sagt stjäl med sig hela kylen! Jadu, så kan det hända om ens egen spargris inte fått någon
kosing på evigheter..
Tillbaka till Bike-Tävlingen:
Wario-Ware-Man: Ja ja, huvudsaken är väl att vi har kul idag.
Warrio: Precis min tanke där med. Det händer ju för fan inget hemma ändå, så komma ut och köra lite på Wario-Biken
är något både jag och VARIO behöver.
VARIO: Hmm... verkar vara några minuter kvar tills tävlingen börjar.
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Wario-Ware-Man:*tittar bort mot startlinjen* Mm, jag ser det. Då så bröder, vad säger ni. Kan detta bli våran
stora dag eller?
Warrio: Definitivt.
Wario-Ware-Man: Alright. Då gör vi iordning bikarna och går bort till startlinjen!
VARIO:*tänker tyst för sig själv* Då e jag den enda som undrar... om alltihopa kommer gå åt fanders...
Berättar-Wario: Undra på du bara VARIO, för alldeles strax så kommer loppet att börja starta. Hm.. Det börjar
bli lite intressant nu känner jag. Vilka gissar ni kommer i mål? Wariobröderna eller Biker-Stockarna? Det får vi se
längre frampå. Någon minut senare eller så är det dags för tävlingen att börja, och de medtävlande kollar och
inspekterar sina bikar konstant:
Wario-Ware-Man: Puh, äntligen har man fått rent sin bike. Hur är det med era Wario-Bikes grabbar?
Warrio: Jaoo. Allting är bra med min. Inte en skråma eller fläck någonstans på den.
VARIO: Förutom min. Jag försöker nämligen att torka bort en saftfläck på framsidan, men av nån jäkla anledning går
den inte att få bort!!
Warrio: *Suck* ... VARIO, vad har vi sagt om att dricka saft medans man kör Wario-Bike?!
VARIO: Att man kan råka spilla om vägen är i ojämnt lag?
Warrio: Ja, det också. Men vad jag egentligen tänkte säga var... att det INTE är så värst klokt eller bra att dricka
något alls medans man kör. Tänk om du skulle sladda av vägen samtidigt som du dricker din saftflaska, då måste vi
köra dig till sjukan och betala en jädra massa bara för att boka tid för dig. Och pengar har vi inte så värst gott om.
Wario-Ware-Man: Warrio har en poäng där VARIO. Kanske skulle du ta och sluta med att dricka saft medans vi kör
bike, eller hur?
VARIO: ... Alright, jag slutar väl då.
Wario-Ware-Man: Ok, då är vi överens om det.. pass på bröder, nu ska tävlingen snart börja! Hoppa upp på era Bikar!
Warrio och VARIO: Ok Wario-Ware-Man!
Berättar-Wario: Och alldeles strax så börjar Bikar-tävlingen, och läktarn är fylld med Dumb-Crows och trästockar.
Vilka av lagen de hejar på verkar inte vara alldeles blixtklart... ok, jag glömde nämna att en ytterligare är med uppe
på läktaren, nämligen biet Maja från... ja, det tyska barnprogrammet... som det heter på engelska, Maya the Bee.
Varför vet jag inte, men hon verkar heja på Wariobröderna ser det ut som! Vid nåt kort tillfälle senare så kommer
snubben som ser till att loppet startar... på hans signal förstås, för han e nämligen den som avgör den som först
passerar mållinjen till vinnare:
Wario-Ware-Man: Alright. Då kommer domarn här då! ... Synd bara att ingen av de uppe på läktarn överhuvudtaget
hejar på oss.
Warrio: Tja, vi har åtminstone EN supporter där borta på läktarn iallafall.*pekar bort mot en av platserna där biet
Maja sitter, med hejartuta, flyer med Wariobröderna på och allt*
VARIO: O fasen, inte visste jag att Maja kommit hit till Wario Island?!
Warrio: Jag e lika förvånad själv där faktiskt.
Domare Dumb-Crow: Tjena tjockisar, finner det här stället spännande eller?
Wario-Ware-Man: Jajemän. Mestadels sugna på att bika. Tävlingen tänker väl starta nu eller?
Domare Dumb-Crow: Alldeles riktigt. Ni vet nog vad bike-loppet går ut på, så jag tänker inte tjata om det.
Wario-Ware-Man: Alright bröder. Dags att inta våra platser!
Warrio: Har vi redan gjort.
Domare Dumb Crow: Döö-right. På era platser... färdiga!... Dööhm... jag ser att ni har en oerhört fanatisk supporter
däruppe på läktarn!
Wario-Ware-Man: Ja ja, hon den där vet vi faktiskt redan om nu. Kan vi ta och starta loppet nu eller?
Domare Dumb-Crow: Dööh-right. Och ni är på era platser, bra... färdiga!... Gasen i botten nu då!!
*BRRUUMM, BRRUUMM!!*
Warrio: Vi tänker komma först i mål, bara så att ni dum-stockar vet det!
Biker-Stock No.1: Tja, det ska vi allt bli TRE om sörni!!
*VRROOOMM!!*
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Berättar-Wario: Och där går gasen igång! Visserligen går det lite trögt för Wariobröderna i starten, men så småningom
är de långt förbi motståndarna:
Warrio: Wahoo! Verkar som att de där andra sackar efter!
Wario-Ware-Man: Jepp. Men vi måste försöka hålla hastigheten, och även hålla våra ögon öppna, för de kan när som
helst hinna ikapp oss!
VARIO: Oroa dig inte Wario-Ware-Man, vi ska försöka göra vårt bästa för att hinna först i mål!!
Wario-Ware-Man: Alright. Då tar jag den vänstra vägen, och ni tar den högra!
Warrio: Uppfattat, Wario-Ware-Man!
Berättar-Wario: Wario-Ware-Man tar den vänstra vägen medans hans andra brorsöner åker åt det högra hållet.
En bit längre bakåt, där Biker-Stockarna just nu gasar allt vad de orkar:
Biker-Stock No.2: Hm... Verkar som om tjockisarna är långt bortom vår synhåll boss!
Biker-Stock No.1: I know. Vi provar att köra höger så får vi se om vi hunnit ikapp dem!
Biker-Stock No.3: Bra idé Biker-Stock No.1!!
Samtidigt borta hos Warrio och VARIO:
VARIO: Du Warrio!
Warrio: Ja VARIO, vad är det om?
VARIO: Har du någon gång oavsett omständigheter och bortom all optimism, tänkt att det vi försöker göra nu kommer
att gå fy pannkaka?
Warrio: Öhm... nä. varför frågar du??
VARIO: Ingen orsak. Bara tänkte den tanken liksom.
Warrio: Jaha... Öm. Jo, det har jag nog då och då kanske, men jag försöker att inte tänka på det sättet, och bara
göra mitt bästa trots all skit vi får ta från andra eller annat.
VARIO: Åh, alright...
Warrio: Tyvärr har inte vi inte tid för prat just nu. Vi måste fortsätta köra, annars kommer de andra att snart köra
förbi oss.
VARIO: Ah, just det ja. Alright, bara att fortsätta gasa på då!!
Berättar-Wario: De fortsätter att gasa vidare. Än så länge verkar Wariobröderna ligga oerhört bra till, men man
vet aldrig när det minst oanade slår till... vilket jag för tillfället inte vet ännu, men... man får väl hoppas på att
bröderna kommer först i mål, och inte tvärtom.
Borta hos Wario-Ware-Man, där även han har gasen i botten:
Wario-Ware-Man: Hm.. vi verkar ligga ganska bra till... åtminstone jag iallafall. Hur det går för de andra det vette
fanken, men jag hoppas att nån av oss kommer i mål!!
Tillbaka till Warrio och VARIO, där de just har kommit till en återvändsgränd:
Warrio: Men tjosan, här tog vägen minsann slut!
VARIO: Vart ska vi ta vägen nu då isåfall Warrio?
Warrio: Tjaa... inte vet jag... *tittar bakom sig, och får plötsligt se att ett gäng Dumb-Crows satt dit en loppmarknad,
som tyvärr täcker hela vägen* Öm... vi kan INTE vända tillbaka nu iallafall, på grund av ett gäng köp-och-sälj nissar
som slagit läger här!!
VARIO: Jaha... Så, det får väl bli till att köra en annan väg, eller?
Warrio: Precis... raka vägen in i skogen helt enkelt!
VARIO: Fasen också... aja, bara att bita i läppen och se glad ut då.
Berättar-Wario: De kör in i den djupa skogen till vänster för att se vart de kommer ut någonstans. Under tiden så
går vi tillbaks till Wario-Ware-Man igen, som tror att han ligger först i ledet:
Wario-Ware-Man: Wahoo!! Verkar som att vi kommer ta hem segern idag! *hör plötsligt motorcykel-ljud bakom sig*
Höh?!... vad är det jag hör bakom mig? *tittar i backspegeln* Vafan, inte lär de hinna ikapp mig nu va!?
Biker-Stock No.1: Jodu tjockis, det kan du bannemig räkna med!! *kör om Wario-Ware-Man, med de andra BikerStockarna följandes efter*
Wario-Ware-Man: Hörni ni, jag låg ju för faan precis först i ledningen!!
Biker-Stock No.2: Hä hä, sure fatso. Nu drar vi vidare grabbar!
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Biker-Stock No.3: Men inte förrän jag lämnat en liten present till fetknoppen, he he! *Tar upp ett paket med spik
ur fickan och kastar den på vägen precis framför Wario-Ware-Man*
Wario-Ware-Man: Haöh... vad var det han... AAAAGH!! *försöker att svänga av, men kör på spikarna som ligger på
vägen, vilket gör så att hans bike får punktering*
Biker-Stock No.1: Ciao fatso. Försök att hinna ikapp oss NU om du kan!!
Berättar-Wario: Biker-Stockarna kör iväg vidare med all fart de kan, och lämnar Wario-Ware-Man, som nu har
kraschat av motorvägen på grund av punkteringen på däcket spikarna orsakat:
Wario-Ware-Man: AARGH. Just TYPISKT! Detta skall de bannemig få för!! Vänta ni bara, jag kommer allt att hinna
före er nöthuven, bara så ni vet det!!
Tillbaka till Warrio och VARIO, där de är inne i skogen och kör:
VARIO: Fy fasen vad mycket grenar och skit det är i vägen äverallt!
Warrio: Jag VET VARIO. Inget varken jag eller naturen kan göra nåt åt!
VARIO: Ja ja... detta är skälet till varför JAG hatar natur! *ser en älg komma springandes bakom de* Ehm... Warrio!
Warrio: Men vad e det NU om? Hade inte du klagat färdigt eller??
VARIO: Nej, inte det. Det kommer en älg bakom oss!!
Älg-Stock: *BRÖÖÖL!*
Warrio: *tittar bakåt* Oo FAN! Dags att köra gasen i botten!!
Berättar-Wario: Bröderna kör gasen i botten allt vad de orkar för att skaka av älgen som nu är på väg att stånga de.
Tillbaka på läktaren borta vid tävlingslägret, där Maja sitter och håller utkik efter Wariobröderna:
Maja: Hm... utsikten är lite dålig här uppe på läktaren. *tar fram en stor kikare ur fickan* Tur att jag tog med mig
kikaren som jag hittade på vägen hit, och den har även nån slags funktion som gör att man kan kika igenom saker! Få
se hur långt de där som jag hejar på ligger... *tittar in i kikaren för att se Wariobrödernas nuvarande position* Ajdå,
verkar som att en av de fått punktering på däcket! Få se hur det går för de andra..
Berättar-Wario: Medans Maja kikar lite med sin kikare så går vi bort till Warrio och VARIO, som just är på väg att
bika ut ur skogen:
VARIO: Gasa fortare Warrio, gasa fortare!!
Warrio: Jag försöker att gasa så fort jag bara kan!! Förresten är vi snart ute ur skogen ser jag nu framför, för
träden tar slut här!
VARIO: Ah, äntligen! Ajöss med dig skogen. Nu drar vi härifrån!!
En kort stund efter att de åkt vidare:
Älg-Stock: *BRÖÖÖLL!!* ... *börjar prata som älgen i Casinostugan reklamen* Äh, fettosar. Det e ingen idé att ni
gasar. Kom till Grillstugan istället. Här finns det färdiggrillat till alla! Och just nu får alla en bonus på FEMTUSEN
köttstekar! Grillstugan; "För oss som vill äta i lugn & ro!"
Vidare bort till Warrio och VARIO, som gasar på sina Wario-Bikes allt vad de orkar:
Warrio: Phew... verkar som att vi blev kvitt den där älgen nu!
VARIO: Häh, uppenbarligen orkade den väl inte springa ifatt oss.
Warrio: Troligen. Men nu ska vi bara fokusera på att komma i mål. Och att försöka hålla hastigheten, eftersom de
där Biker-Stockarna kan hinna ikapp oss om vilken minut eller sekund som helst!
VARIO: Förresten. Vi har inte sett till Wario-Ware-Man på sistone... vart tror du han kan ha tagit vägen??
Warrio: Jaa... inte vet jag där heller, men... vi får väl hoppas på att han dyker upp någon gång, helt enkelt!
Borta hos Wario-Ware-Man, där han nu försöker reparera däcket på sin Wario-Bike:
Wario-Ware-Man: Grr... Jag sa nog detta förut, men jag säger det igen; de där trästockarna skall då FANIMEJ
få sota för det här! ... men kom igen eller, det borde finnas ett reservdäck under sätet nånstans inuti. *rotar lite
till inuti sätet* Men tjena. ÄNTLIGEN hittade jag det! *byter ut det gamla däcket och sätter in det nya* Så där.
Bara att fara iväg nu då!
Berättar-Wario: Efter att ha reparat däcket far nu Wario-Ware-Man iväg, och planerar på att hämnas på
Biker-Stockarna. Samtidigt, tillbaka till hans andra bröder:
Warrio: Hmm... undrar vart vi ligger nu nånstans... *tar upp en karta ur fickar och vecklar ut den* Hm... enligt
kartan så är vi nu på väg mot...
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VARIO: Vart nånstans Warrio?
Warrio: Ehm... jag vet inte vad den säger där i mitten, men... den visar iallafall en varningsskylt, och med en rad
längst ner som beordrar oss att... att vända tillbaka omedelbart?! ... Hmm... VÄLDIGT konstigt där.
VARIO: Warrio, se upp för stupet framför dig!!
Warrio: Va?? *faller nerför stupet* YAAAAAAHH!!!
VARIO: *bromsar vid kanten precis i tid* Phew... det DÄR var nära ögat! Taskigt att Warrio föll ner bara... *tittar
neråt* Men mitt problem är... att jag bromsade PRECIS framför kanten... Jag vet att man kan backa tillbaka, men
HUR vet jag inte. För jag har nämligen glömt... kan det vara denna spaken tro? *drar i spaken till höger om sig, och
går helt plöstligt framåt i ilfart och faller nu nerför stupet*
VARIO: OK, den där spaken var det inte iallafaaaaalll!!!
Något moment senare längre ner, där Wario-Ware-Man nu kör så snabbt han kan:
Wario-Ware-Man: ÅÅH, när jag väl får tag på de där typerna så ska jag verkligen göra vitlöksgryta av de!! Men,
vilka är det jag ser framför mig där?? *tar upp ett litet teleskop ur fickan och tittar i den, och får syn på ett par
välbekanta mössor med W på* Men tjena, där har vi ju slashasarna!
Hos Warrio och VARIO:
Warrio: Ah, det här var väl bara för roligt eller.. när saker och ting börjar ljusna för en, så åker man helt plötsligt
nerför backen och har sönder sin Wario-Bike..
VARIO, med bandage och plåster på olika ställen på kroppen: Tja.. somliga har väl bättre tur än andra i denna världen..
Wario-Ware-Man: *stannar sin bike* Hallå där bröder!!
Warrio: Höh? Wario-Ware-Man!!
Wario-Ware-Man: Så, här är det ni nu håller till alltså.
Warrio: Jepp. Oturligt nog stupade vi nerför nån backe för någon stund sen.
Wario-Ware-Man: Aj-aj-aj då. Lät inte speciellt trevligt det där. Hur gick det för VARIO då?
Warrio: Tjaa.. Värre än hur det gick för mig iallafall.
Wario-Ware-Man: Vill ni ha lite skjuts eller?
Warrio: Vore väldigt schysst faktiskt, för jag vet inte om jag kan reparera min bike på egen hand, och VARIO's bike
flög iväg långt bort nånstans. Vart den är nu lär vi nog aldrig mer få reda på. Kom VARIO så hoppar vi upp på
Wario-Ware-Man's bike och far iväg!
VARIO: Men... jag har ju för fanken bandage och så på mig.. och jag har nog brutit en hel del leder nu vid detta laget..
Warrio: Suck... ok, om jag nu så ska lyfta dig upp..
Efter att Warrio har lyft upp VARIO och satt honom längst bak i sätet:
Warrio: Alright. Då bör vi väl ge oss iväg vidare nu. Vart tog du vägen förresten Wario-Ware-Man?
Wario-Ware-Man: Jo du. Jag ska allt tala om för er vad som hänt mig; De där Biker-Stockarna kom och körde förbi
mig, men inte nog med det, de kastade även ut en liten ask med spik på vägen, och jag körde givetis på de där
spikarna så att framdäcket fick punka!! Nu tänker jag verkligen ge de deras egen medicin! Det vill säga, när vi VÄL
hittar de igen.
Warrio: Hur då tror du?
Wario-Ware-Man: Mjaa... jag vet inte hur. Det får jag nog se senare frampå. Alright, då åker vi nu då!
Berättar-Wario: BBRUUM, BBRUUM, så åker bröderna iväg i hopp om att komma först i mål. Framför allt så vill
Wario-Ware-Man bara ha sin hämnd på Biker-Stockarna för vad de gjorde mot honom. En liten stund senare så har
bröderna nu bikat en bra bit, och är nästan bak i röven på Biker-Stockarna:
Wario-Ware-Man: Hm.. jag ser de där dumknopparna där framme. Nu ska vi verkligen ge de vad de tål!
Warrio: Precis. De borde väl ändå veta att det e förbjudet att medhava skadliga föremål under en bikartävling!
Wario-Ware-Man: Tja.. visserligen kommer även jag att köra oschysst mot dem, men det är BARA på grund av vad
de gjorde mot mig och min Wario-Bike!
Warrio: Ah, ok. Whatever. Det spelar nog säkert ingen roll i såna fall.
Wario-Ware-Man: Just det. Pass på, nu är vi precis bakom röven på de! Hallå där, trä-nissar!!
Biker-Stock No.1: Höh?! Vafan, är de bakom hälen på oss igen??
Biker-Stock No.3: Men, jag trodde han fick punka på däcket??!
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Biker-Stock No.1: Trodde du, ja. Han måste ha lagat däcket igen... Jaha, vad gör NI här då!
Wario-Ware-Man: Vi tänker komma i mål före er, men innan det så tänker VI ge er något också!
Biker-Stock No.1: Jaha, och VAD kan det vara?? Jag vet allt vad ni har uppe i era valnötter! Ni tänker ge oss det
vi gav er förut! Men det kommer inte funka. Grabbar, omringa tjockisarnas bike!!
Warrio: Oh sh...
VARIO: Men hallå eller! Ser inte ni att det sitter en skadad passagerare här!??
Biker-Stock No.1: Skiter vi i. Nu ska ni allt få smaka på lite asbest-stryk!
Warrio: Vad var det jag sa... eller försökte säga, men ändå inte fick säga.
Wario-Ware-Man: Ja ja, men... iallafall, nu ligger vi jäkligt ILLA till alltså! ...
Berättar-Wario: Ok.. verkar som att Wariobröderna nu kommer att åka på "asbest-stryk" av Biker-Stockarna! Inte
att jag e nåt överraskad, men man kan ju bara undra hur det hela kan gå.. Under tiden går vi bort till läktaren igen,
där Maja sitter och spanar förbrilt efter Wariobrödernas nuvarande position:
Maja: Jag undrar hur de där Wariobröderna ligger nu.. *spanar lite med kikaren, och får se "misshandlandet"
av Wariobröderna som Biker-Stockarna håller på med innan de ger sig av* Men vad ser jag... Vänta nu, de där typerna
ser ut att bryta alla reglerna i tävlingen!! Jag flyger bort till de andra och... ska försöka göra mitt bästa att hjälpa
de vinna!
Berättar-Wario: Maja flyger iväg bort till brottsplatsen för att hjälpa Wariobröderna. Tillbaka till stället där
bröderna blev sönderbultade:
Wario-Ware-Man: Aoowch... jaha, där fick man stryk innan man ens börjat hämnas. Hur är det med er andra?
Warrio: Några slag på näsan för mig... angående VARIO, så ser hans situation ÄNNU värre ut än förut!
*kameran skiftar till VARIO, där han nu ligger helt inlindat i bandage, med extra plåster på huvudet, baken, och näsan*
Wario-Ware-Man: Oh crap... skulle nog inte ha frågat om det där.
Maja: Men hej där!
Warrio: Haöh? Maja, vad gör du här?? ska inte du sitta vid publiken och hurra på oss?
Maja: Jo, men jag såg vad som hände, och tänkte att ni kanske behöver en hjälpande hand. Hur är det med er?
Och jag ser att för en av er har det gått VÄLDIGT dåligt för..
VARIO: Jaoo... tack för det.
Wario-Ware-Man: Men, våran bike är helt sönderslagen nu, och det finns nog ingen fet chans att vi kommer hinna
ikapp de där rövnissarna!
Maja: Men det kommer jag göra.
Warrio: Hur då??
Maja: Jaa du... *ser bakdäcket från Wario-Ware-Man's Wario-Bike* Aha! ... går det bra om jag tar erat däck där?
Wario-Ware-Man: Visst! ... vad tänker du använda det till?
Maja: Till att springa på förstås!
Warrio: Springa på?
Wario-Ware-Man: Just det. Hon tänker använda det som ett slags fordon! Nåväl, då önskar vi dig lycka till Maja,
och hoppas på att du kommer först i mållinjen!
Maja: Oroa er inte, jag tänker göra mitt bästa! *springer iväg på hjulet, och speedar upp hastigheten med hjälp av
sina vingar*
Warrio: Wow, där fick den allt minsann fart.
Wario-Ware-Man: Alldeles riktigt. Jag tror att vi kommer ta hem segern iallafall, var så säker på det trä-miffon!
Hä-hä-hää...
Någon minut senare, borta hos Biker-Stockarna där de nu har en bit kvar till mållinjen:
Biker-Stock No.2: Hörni grabbar, jag tror att vi kommer vinna loppet idag!!
Biker-Stock No.1: Ja ni, det verkar så, för jag har inte sett till de där fjantarna sen vi spöade upp dem!
Maja, kommer susandes förbi dem på sin enhjuling: Men DÄR tror ni fel!!
Biker-Stock No.3: Höh? Vem sa det??
Biker-Stock No.1: Vafan, vad gör du HÄR, ditt ynkliga lilla bi!? Ser du inte att vi är nära på att vinna ett lopp här!
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Maja: Jo, det ser jag väl.. och jag gillar INTE sättet ni pratar på! Få se om ni kan hinna ifatt mig! *räcker ut tungan
åt de och sticker iväg snabbt som fasen*
Biker-Stock No.1: Vad i hela... det där biet körde förbi oss!! Dags att lägga i högsta växeln grabbar!
Biker-Stock No.2 & No.3: Alright!!
Berättar-Wario: De lägger i högsta växeln och kör iväg i racerfart, och det blir verkligen ett speedrace mot mållinjen
kan man säga. Samtidigt borta vid tävlingslinjen, där Wariobröderna nu sitter i varsin rullstol och håller utkik
efter Maja:
Warrio: OOuch... snacka om att vi åkt på världens stryk idag..
Wario-Ware-Man: Ja... vi har iallafall tur att vi fortfarande lever. Hur har du det VARIO?
VARIO i sin rullstol, full med bandage på kroppen: Duu... jag orkar inte ens känna efter just nu.. inte för att jag
kan känna speciellt mycket ändå, men... ja, ni vet vad jag menar...
Wario-Ware-Man: Bröder, pass på. Nu kommer det avgörande ödet... undrar vilken av de som kommer i mål!
Warrio: Tjaa, det ser ut att vara Biker-Stockarna, verkar det som...
Wario-Ware-Man: Ånej! Då innebär det alltså... att vi förlorar!!
Warrio: Hm... öhm, jag hade fel där; Maja verkar ta hem segern!!
Wario-Ware-Man: Tjohoo!! Kom igen Maja, kom igen! Var ett duktigt bi nu!!
Dumb-Crow via högtalarn ovanför läktaren: Och det ser ut som att!... att ett litet bi på enhjuling tar hem segern?!!
Nåväl, what's the difference... och det ser ut som att... som att... som att det där lilla biet kommer i MÅÅÅÅLL!!
Warrio: YES, YES!!
Wario-Ware-Man: Phew.. she won!
Biker-Stock No.1: Ah, typiskt också!!
Senare borta vid prispallen:
Warrio, med en guldbuckla med stålar i: Wahoo! Snacka om att vi vann denna omgången också!
Wario-Ware-Man: Jepp. Och det kan man tacka hon den där bredvid oss... öm, ja, Maja förstås!
Maja: Tja, glad att jag kunde hjälpa till.
Wario-Ware-Man: Så, tänker du stanna här ett tag till, eller ska du precis surra iväg hemåt?
Maja: Jag drar nog hemåt dit jag kom ifrån, tror jag.
VARIO: Alright, ha det så trevligt då... kan vi ta och rulla iväg hemåt nu bröder, jag är hungrig!
Wario-Ware-Man: Suck... Ok, vi får väl ta och masa iväg hem till vårt ställe då i så fall. Sköt om dig Maja!
Maja: Sköt om er ni också! *ska just surra iväg hem, men ändrar sig plötsligt och flyger efter Wariobröderna*
Hörni, vänta lite på mig!
Wario-Ware-Man: Jaha, men... skulle inte du hem??
Maja: Jo, men jag ångrade mig. Jag tänker stanna ett tag till.
Warrio: Alright. Vart tänker du hålla till nånstans?
Maja: Hm.. ja, jag bor väl lite här och var kanske.
VARIO: Grabbar, jag börjar bli hungrig nu!!
Wario-Ware-Man: Ja ja, vi e på väg hem nu. Skall du med eller, Maja?
Maja: Alright. On my way! *surrar efter Wariobröderna medans de rullar iväg hemåt i rullstol.*
Berättar-Wario: Jepp. Och så här slutar ännu en episod av Wario-showen! Men missa inte Episod 2, och de andra
kommande episoderna, för då händer det lite mer grejer minsann!.. skit eller inte skit som händer, det är väl frågan.
Men man kan väl alltid hoppas på det bästa iallafall.
SLUT~THE END...
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