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/scrappades: 30/06/2013 21:09-01/07/2013 00:26)
Säsong 3, Episod ?(?): Trästocken som låtsades vara en Kärra!
Allt är bra och lugnt I Wario Island, och som det verkar så är VARIO precis på väg hem från mataffären.
Visserligen sketmycket som han dratt med sig, eftersom han släpar på en överfylld shoppingvagn. Vad han inte vet för
tillfället är att denna dag inte kommer bli som vilken annan som helst. Tja, vi får se sen hur allting går:
VARIO:"*Pust, phew*! Undrar om jag nånsin kommer hem idag. Blev ena för mycket skit i shoppingvagnen."
*Splatt!*
VARIO:"Höh?! Vad var det som sa "splatt"??"
VARIO stannar för att se efter vad det var han trampade på, och får syn på en groda under skon. Han försöker att
återuppliva den genom alla möjliga metoder, från att kyssa den till att ge den elektriska stötar. Till slut får han liv i den,
men plötsligt så förvandlas den till ett slags flygfä med vingar, nämligen..:
VARIO:"Vad fanken? Är det bara vad jag tror, eller förvandlades den där grodan till en fé?!"
Fén:"Alldeles precis. Jag är faktiskt en god fé, inte en tandfé om du nu tror så."
VARIO:"Tjaa.. du ser mer ut som en mini-version av en Dumb-Crow."
Dumb-Crow Fé:"Ja, jag vet. Jag är faktiskt en tjej, bara så att du vet det."
VARIO, muttrar för sig själv:"Och inte direkt vacker heller..."
Dumb-Crow Fé:"Vad sa du just??"
VARIO:"Åh, ingenting.. Iallafall, vad är nyttan med att vara en god fé?"
Dumb-Crow Fé:"Ah, just det jag ville komma till. Med mitt trollspö kan jag trolla en sak till nåt annat, och..."
VARIO:"Ungefär som anden i flaskan typ exempel?"
Dumb-Crow Fé:"Ähum, avbryt mig inte. Förresten är du något korrekt där, men jag är ingen ande direkt, även om jag
kan uppfylla ens önskningar.."
VARIO:"Så.. vad för något skulle du kunna göra av denna shoppingvagnen här?"
Dumb-Crow Fé:"Bara se och... um, se liksom."
Med bara en viftning av sin trollstav gör hon om VARIO's shoppingvagn till en skåpbil! VARIO blir så snopen att han
måste gnugga ögonen rejält för att se om det han just såg verkligen hände:
VARIO:"WOW, en skåpbil! Jag kan bara inte fatta det. Tackar så mycket för detta sörru! Nu drar jag iväg hemåt med
denna kärra."
Dumb-Crow Fé:"Oh shit, glömde berätta... Öm, kom ihåg att om 12 timmar så--"
VARIO:"Så vadå? Jag e redan fäst vid den här. Oboy oboy oboy, detta måste jag berätta för de andra när jag kommer
hem!"
Dumb-Crow Fé:"Hördu fatso, inte så brådis, jag måste berätta att.."
VARIO:"Jaja, jag vet. Nu åker jag hemåt!"
Dumb-Crow Fé:"Men.."
*Vrroom, vrroooomm!!!* *Blatt!*
VARIO:"Höhö, där ser man. Först går man hela vägen hem, sen får man en helt egen skåpbil på bara ett ögonblick...
Höh?.. Oo faasen!! Öh, tjena på dig igen, såg inte att du var framför bilrutan, hehe.. öh, bara till att dra igång bilrutetvättgrunkan och hoppas på det bästa."
VARIO drar igång tvättgrunkan för att tvätta bort Dumb-Crow fén på bilrutan, och åker iväg hem för att berätta för sina
bröder vad han vart med om idag. Något moment senare hemma vid Wario's tomt, där han ligger i hängmattan och
päser.. eller rättare sagt fiser, vilket resulterar i att även några Warionäsor dör av stanken:
Wario:"Ha ha, känn på den stackars små Warionäsor.. Oaah, det är bara jag här ute nu, så jag kan ligga och fisa hur
mycket jag vill.. Men, vad ser jag där?? Får ta och lyfta på röven och se efter."
VARIO:"Tutelitutut på dig Wario! Spana in min nya kärra!"
Wario:"Det var som fanken! Är den där äkta?"
VARIO:"Jepp."
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Wario, bankar lite på motorhuven:"Hmm. Låter verkligen som plåt gör den! Vart fick du tag på den nånstans?"
VARIO:"Åh, du kommer inte att tro mig! Om jag nu kan förklara detta på ett begripligt sätt för dig.. Du ser, jag var på
väg hem från min shoppingtur, med en överfylld shoppingvagn. På vägen hem råkade jag trampa jag på en groda. Jag
försökte få liv i den igen, och helt plötsligt förvandlades den till en magisk fé.
Efter lite snackande gjorde den om min shoppingvagn till en kärra, vilket är denna bil du nu ser här! Jag blev impad av
vad jag vart med om och med min nya bil körde iväg hem. Gissa om bröderna kommer bli snopna när de väl hör
detta!!"
Wario:"Magisk Fé sa du??"
VARIO:"Ja, men först måste man hitta en speciell sorts groda och.."
Wario:"En groda som egentligen är en fé, som dessutom uppfyller ens önskningar, vilka man än har på hjärnan?!!
Wahoo, det där måste jag prova! Ok grodjäkel, här kommer jag!!"
VARIO:"Jaså, du sticker iväg nu?? Nåväl, hoppas han hittar sin groda då. Nu ska jag gå in och berätta det här för de
andra, höhö!"
Jahapp, verkar som att efter att VARIO berättat för Wario om vad han upplevt så ska Wario plötsligt sticka iväg och
leta efter grodor. VARIO bryr sig inte om det där, eftersom han är överexalterad att berätta för sina bröder om hans
händelse. Samtidigt någon annanstans vid Wario Island ser vi Wario, som nu har sprungit runt halva området och letat
efter grodor:
Wario:"Pust... Nä fan, nu har jag letat i flera timmar och ändå hittar man ingen som helst groda nånstans. Äh, får gå
runt och leta lite till då."
Efter 5 minuter:
Wario:"Men tjena, där borta har vi några!"
Väl borta vid stället där grodorna är:
Wario:"Herrevitlök vad MÅNGA de är. Vilken av de kan vara en fé tro? Ah, får väl kyssa varenda en jag ser, även om
det kanske smakar lite slemmigt!"
Wario börjar kyssa varenda groda i fältet, utan framgång. Medans detta pågår beger vi oss bort till Wariobrödernas hus,
och inne i vardagsrummet ser vi Wario-Ware-Man och Warrio spela Ludo(Fia med knuff dummer.), helt ovetandes om
att VARIO just är på väg in för att berätta sin historia:
Wario-Ware-Man:"Ha, där åkte din pjäs in minsann!"
Warrio:"Men vafan, du har fått ut tre av dina gubbar, men jag har knappt fått ut nån!"
Wario-Ware-Man:"Äh, lägg av, detta är bara ett spel. Meningen är att det ska vara kul liksom."
Warrio:"Ja, men inte när du säger sånt där!"
Wario-Ware-Man:"Ok ok, ursäkta mig då.. äh, nu blev detta tråkigt. Ska vi ta och resa på oss eller?"
Warrio:"Ja, kan jag hålla med om.."
VARIO:"Grabbar, grabbar!!"
Warrio:"Men tjena på dig VARIO, varför så stressad?"
Wario-Ware-Man:"Fick du med dig allt hem eller?"
VARIO:"Jadå, fick jag allt. Men jag har en sak att berätta!"
Wario-Ware-Man:"Jaha, vadå?"
VARIO:"Ni kommer inte tro det här; Under min färd hemåt efter shoppingturen så trampade jag på en groda och--"
Wario-Ware-Man:"Trampade du ihjäl en groda efter din shoppingtur?!?"
VARIO:"Jaa.. Jag råkade trampa på den. Var inte med mening. Iallafall.."
Sen efter att VARIO berättat sin historia för bröderna:
Warrio:"Wow. Kan knappt bärga mig."
Wario-Ware-Man:"En magisk fé som uppfyller ens önskan säger du? Ha, där ser man. Jag trodde sånt var bluff och
båg. Verkar som att jag hade fel där."
Warrio:"Får vi se din nya kärra då?"
VARIO:"Sure. Den står därute."
Väl utanför huset där bilen står parkerad:
Wario-Ware-Man:"Wow, spana in den du!!"
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Warrio:"Jag e väldigt impad nu!"
VARIO:"Vad var det jag sa. Vill ni ta en åktur kanske?"
Warrio:"Tja, mer än gärna!"
Wario-Ware-Man:"Alright. Så, vart ska vi nånstans?"
VARIO:"Öh.. det är det ni får föreslå själva om."
Wario-Ware-Man:"Ah, ok. Hm.. få se, vad sägs om att vi tar ett kik nere på stan?"
VARIO:"Ok, då kör vi dit."
*Vroom, vrrroooomm!!*
Wariobröderna åker iväg i VARIO's nya kärra ner till stan för att kika runt lite. Som ni märker så har Wario-Island
expanderats litegrann sen den förra säsongen. Tillbaka till Wario så försöker Wario än att hitta den groda han vill ha,
utan nån som helst framgång:
Wario:"Herrevitlök, detta e ju fan hopplöst. Har provat alla groder i hela området här nu.. Fast jag verkar ha missat en
där. Ok, denna groda gillt, om inte så väck med det hela."
Wario kysser den groda som finns kvar, och till hans förrhoppning förvandlas den till en fé. Vad kommer han önska sig
tror ni?:
Wario:"Oof, tjena. Du var ena stor en. Och mycket vackrare än den VARIO stötte på!"
Fén:"Tja, kalla mig Tailine."
Wario:"Öh, angenämt Tailine. Du ser lite ut som den där Tailyna jag stötte på för nån gång sen. Vänta här så ska jag
hämta nåt!"
Efter att Wario hämtat sin grej, vilket visar vara en Wood-Stock utan fötter:
Wario:"Alright. O du goda fé, kan du göra denna trästock till en Ferrari?"
Tailine:"Okey dokie!"
Och så får Wario sin önskan uppfylld. Han e fortfarande inte riktigt nöjd, så han hämtar en liten blomkruka och ber
Tailine att göra den till en bytta med kosingar. Tailine ger Wario samma varning som den fén VARIOmötte, vilket
Wario accepterar och kommer ihåg:
Wario:"Ingen fara, jag ska komma ihåg det. Tack än en gång, nu åker jag iväg, med en bytta kosingar dessutom."
Tailine:"Hördu, vänta lite. Vad sägs om en dejt?"
Wario:"En dejt säger du? Tja, varför inte! Fast å andra sidan så är jag mer fäst vid Mona, men det skiter jag i just nu.
Alright, hoppa in här i bilen så kör vi iväg."
Wario och Tailine kör iväg ner till stan, som Wariobröderna nu även är på väg mot. Tillbaks till de nu en liten stund:
Wario-Ware-Man:"Tjena alltså, det här hade vi inte trott om dig VARIO. En hel kärra har du fått, som dessutom går
mycket snabbare än att ta motorcyklarna."
Warrio:"Precis. Om du inte hade stött på den där fén så hade våran dag blivit densamma som alla andra."
VARIO:"Jag vet. Jag hade ena tur där, hehe."
Senare nere vid stan:
VARIO:"Ok grabbar, då var vi framme."
Warrio:"Alright, dags att gå ut och spana i affärerna!"
Wario:"Tjenare där bröder!!"
Wario-Ware-Man:"Höh?"
SLUT~THE END...
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