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 4(27): VARIO; Det Lilla Fatsot!
(Datum detta påbörjades/skrevs klart: 12/12/2015 21:59-20/12/2015 18:26)
Berättar-Wario: Ännu en lugn dag råder i Wario Island, och för tillfälligt verkar det som en helt vanlig dag; VARIO
står och vattnar sitt lilla vitlöksträd, och Maja ligger på gräsmattan och sover. Borta vid Wario's tomt så ser vi
fettot själv, som inget har att göra. Men han verkar snart komma på något riktigt taskigt att göra. Och det är jag,
Wario, som berättar här, och INGEN ANNAN!! ... Ah, whatever. Bara läs på nu, är ni snälla. Jag är trött på att
behöva hålla på att få allting till att låta fränt och spännande hela tiden.
Wario: *Suck* ... Fy vad jag har TRÅKIGT idag.. Jag skulle i för sig kunna ta och koka gryta av mina schimpanser
där inne, men jag lovade mig själv att hålla mig till vitlök i flera veckor hädanefter på grund av min ökad vikt. Och
titta på TV kan man inte heller göra numera, för de sänder bara en massa skit på helgerna ändå... hm... jag ser
Maja sova där borta på Wariobrödernas gräsmatta, och precis framför mig står VARIO och vattnar sina grunker...
GÄÄSP!! ... Nää, VAD SKA man hitta på egentligen under dagar som dessa... *får plötsligt en idé uppe i skallen*
a-HA! NU vet jag vad jag kan hitta på! Man kanske skulle ta och jävlas lite med VARIO där... tur att jag köpte en
av de där förminskningssvamparna med arga ögon på vägen hem igår, den kan nog komma till användning nu!
Berättar-Wario: Wario hoppar över till Wariobröderna och smyger sig bakom VARIO, som är helt omedveten om vad
som kommer hända honom. Han dunkar VARIO i huvet med knytnäven så han blir fläng och medvetslös, och stoppar
sen ner sin lilla förminskningssvamp i halsen på honom. Efter att VARIO svalt den krymper han ner i storlek, ungefär
precis i Maja's egen storlek, bara en aningen mindre än henne.
Wario: Si så där ja. Då var det bara att sätta honom vid armen på det där irriterande lilla biet där. *lägger VARIO
i armen på Maja* Hä-hä.. skall bli intressant att se hur han kan ta sig ur detta!
Maja: *vaknar ur sin djupa sömn av Wario's pratande* Gäsp!... men tjena Wario, vad gör du här så här dags?
Wario: Ja du.. det vette fanken... säg mig, vad e det du har vid armen där?
Maja: Va, vad? ... *upptäcker VARIO vid sig* men hallå, vad är detta för något??
Wario: Hm... det vet väl inte jag heller. Något billigt mjukisdjur kanske?
Maja: En plushie säger du? Har du gett den här till mig?
Wario: Jaoo... kan man säga att jag har. Jag tänkte väl att du kanske ville ha något.. inte för att jag direkt känner
dig, men... man vill väl ändå vara lite medgivande trots det, eller hur?
Maja: Jag vet inte vad jag ska säga, men... tack så mycket!! ... hm... den liknar verkligen VARIO på pricken där.
Wario: OOh, gör den DET? Det var jag faktiskt inte medveten om när jag köpte den.. iallafall, ha det så trevligt!
Maja: Detsamma kan jag säga. Och tacka för mjukisen by the way!
Wario: You're welcome... he-he-he-hee...*börjar gå bort till sig igen*
Maja: Hm... det känns lite skumt att Wario köpt en liten plushie till mig bara helt plötsligt så där... men å andra
sidan, han kanske bara menar en väl... strunt samma, har jag fått mig en mjukis så har jag det, och den tänker jag
gå runt och bära på hela tiden. *tar med sig VARIO och går in i Wariobrödernas hus*
Wario, som står borta vid sin sida av häcken: Tja, jag skulle nog inte säga att det där e någon direkt vanlig mjukis,
heh... ska bli kul att se hur det hela kommer sluta sen!
Berättar-Wario: Alright. Som det hela verkar så har Wario lyckats få Maja att tro att han köpt en VARIO-mjukis
till henne, men i realiteten så är det faktiskt VARIO själv hon nu går runt och bär på. Hur det hela kommer sluta
sen får vi väl se, men än så länge lär det väl bli en väldigt knepig situation för VARIO... när han väl vaknar förstås:
Maja: *går runt med VARIO i huset* Tja.. det är ingen dålig mjukis det här. Den känns nästan lite FÖR levande
ibland, men det är nog kanske meningen. Ah, just det. Jag kanske ska gå och sätta mig i soffan så länge. Det verkar
ta ett bra tag innan de kommer tillbaka igen.
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Berättar-Wario: Maja sätter sig i soffan med VARIO i armarna i väntan på att hans andra bröder ska komma hem.
Efter ett litet tag så börjar hon att bete sig lite som ett barn... vilket ju hon i för sig är faktiskt, men ändå inte
på det sättet hon brukar vara:
Maja: Mmm... den känns ganska skön att ta på.. jag kanske inte borde göra det här, men... äh, spela roll, det är
faktiskt min mjukis, och jag får väl krama den hur mycket jag vill. hihi.. *börjar krama VARIO med all kraft hon har*
Aah, nu när jag blundar så kan jag plötsligt se min kompis Willie framför mig. Hur jag kramar honom, och hur han gör
samma sak tillbaka mot mig... suck, om han bara vore med mig nu.
Berättar-Wario: Tja, det där vet jag nog inte om det var speciellt nödvändigt sagt, men... ah, ok. Iallafall, Maja
håller nu på att krama och gosa med(eller rättare sagt klämma ut luften ur) VARIO. Efter en liten stund så somnar
hon på soffan, och gosar nu med honom i sömnen. Wario sitter utanför fönstret vid deras hus och spionerar på det hela:
Wario: Hä hä hä... det går ju nästan precis som jag hade tänkt att det skulle gå... kanske skulle ta lite kort på
de som minne till mitt lilla "Göra-livet-surt-för-VARIO-på-alla-sätt-och-vis" album hemma.
Berättar-Wario: Wario tar fram kameran och tar kort på Maja och VARIO.. Mest VARIO, eftersom han bara vill
se hans alla olika löjliga uttryck medans detta scenariot fortfarande pågår... och framåt, även. Efter en liten stund
så har VARIO börjat kvickna till, och förstår först inte vart han hamnat, men kommer snart att inse det:
VARIO: Zzzz... Haöh? Vart fanken e jag nånstans? Och vad gör jag här, i famnen på Maja?? Och varför e allting
större än jag??! *börjar tänka en liten stund* Men vänta nu, är inte detta vårat TV-rum?! Och visst stod jag väl
ute i trädgårn och vattnade mitt lilla vitlöksträd! Så varför är jag nu här helt plötsligt... Mhmm.. jag tror jag nu har
listat ut vad som har hänt mig; något dumt missfoster har nog säkert klubbat ner mig medans jag stod där ute och
mindade min egen hobby! Det enda konstiga är att... jag nu ligger här, hos detta lilla biet... eller ja, större än
mig just nu iallafall... *ser Wario's mössa stickandes upp vid fönstret* Hunh...? Jaså, det är alltså WARIO som
ligger bakom det hela!! Grr.. Jag borde ha fattat det när jag väl började kvickna till där!
Wario: Åh, så tjockisen har äntligen vaknat ser jag! Hur känns att vara liten en mjukis till ett litet bi?
VARIO: Öhm... inte så pjåkigt faktiskt, men... jag vill nog inte ha det så här resten av mitt liv, bara så att du vet det!!
Wario: Tja.. jag skulle ha gått med på att göra dig till normal storlek igen... om jag inte hade gett fanken i att köpa
Super Mushrooms när jag var nere på stan igår, he he!
VARIO: Din jädrans TASKMÖRT!! Nu vill jag att du gör mig normal igen, på stört!!
Wario: Nej!
VARIO: JO!! NU, med detsamma!!
Wario: Sorry, kan tyvärr inte hjälpa dig där.
VARIO: Åh, just snyggt... *tittar upp mot Maja litegrann* jaoo... jag måste faktiskt erkänna lite att Maja ser
rätt så söt ut när hon e så där stor... Jaha du Wario, och vad har du tänkt att göra nu va? Låta mig fortsätta gå
igenom detta eller?
Wario: Öhm... jo, alldeles precis så, ja! Om du ursäktar mig nu så... *RAAAP!!*
VARIO: Men tack SÅ mycket för att du försöker väcka henne nu, vad OTROLIGT TACKSAM man blir!!
Wario: Inga problem... *hukar sig ner igen för att inte bli sedd*
Maja: *vaknar av Wario's stora rap* Hunh...? Åh, jag måste ha somnat för nån stund sen... just det ja, där har jag
ju min plushie bredvid mig!
VARIO:*tänker för sig själv* Jag? Hennes "plushie"?? Så hon tror alltså att JAG är ett mjukisdjur?!! Very weird...
Undrar bara VAD hon tänker göra NU...
Utanför huset:
Wario-Ware-Man: Men tjena Wario, vad gör du här utanför vid fönstret??
Wario: Åh, tjena på er bröder. Öh... jo, jag kollar bara efter mögel här. Det har börjat mögla nåt så fruktansvärt
på vissa ställa på utsidan av mitt hus så... jag var bara lite rädd för att det skulle ha spridit sig, osv.
Wario-Ware-Man: Åh, ok. Jo, jag borde nog också erkänna att det faktiskt har börjat uppstå lite mögel på utsidan
av vårt hus. Är bra att du håller utkik efter sånt du med... säg mig, har du sett VARIO här nånstans?
Wario: Om jag sett VARIO? Nej, det har jag inte. Tyvärr.
Wario-Ware-Man: Åh, så synd. Han skulle ha blivit överlycklig att veta att vi har köpt en hel del gåttigheter här..
Alright Warrio, dags att gå in nu då.
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Warrio: Ah, äntligen. Kan knappt vänta på att få sätta mig i fåtöljen och bara slappa sen!
När Wario-Ware-Man och Warrio väl kommit innanför dörren:
Wario-Ware-Man: Ha, äntligen hemma nu alltså.
Warrio: *ser Maja sittandes på fåtöljen* Men titta vem som e härinne och ränner runt!
Maja: Åh, hej på er. Vad snabbt ni kom tillbaka då!
Wario-Ware-Man: Tja, de hade inte alltihopa som vi skulle ha handlat, så vi kom hem lite tidigare än vad vi hade
väntat oss. Har du sett VARIO här omkring, och isåfall, VART är han nånstans?
Maja: Nej, tyvärr har jag inte sett honom.
Wario-Ware-Man: Jaha. Vart fanken är han DÅ nånstans...? *lägger märke till det som Maja håller i armarna*
Säg mig. Vad är det för nåt du håller i där?
Maja: Vad? ... åh, det här menar du! Ja, det är min nya lilla mjukis! Ser väldigt mycket ut som VARIO, men...
Wario-Ware-Man: Väldigt lik VARIO alltså...? Ok... är du säker på att det där inte ÄR VARIO då, eller?
VARIO: Vad babblar ni om, klart att det är...
*BRÖÖÖÖLL!!!*
Wario-Ware-Man: Jahapp.. Warrio är inne på badrummet och rensar toalettholken, hör jag... men, vad var det där
andra jag hörde nyss...
VARIO: Wario-Ware-Man, här n... Mppfh!! *blir kramad av Maja så mycket så att hennes armar kommer i vägen
för hans käft*
Wario-Ware-Man: Haöh? Nu hörde jag det där igen!
Maja: Vadå?
Wario-Ware-Man: Öm, jag vet inte VAD det var som lät, men... jag tyckte att det lät lite som VARIO där.. ah,
jag kan väl ha hört fel isåfall. Men ändå, varför har du börjat gå runt och bära på mjukisdjur helt plötsligt?
Maja: Tja... Wario gav mig den, eftersom han tyckte att jag kanske behövde något. Och en liten plushie var precis
vad jag behövde ha idag!
Wario-Ware-Man: Hm... weird.. inte det där om att du behöver ett mjukisdjur, men... att Wario helt plötsligt bara
kommer på att ge någon av oss nånting, det e inte riktigt likt han där, tycker jag.
Maja: Äsch. Han kanske bara ville vara lite schysst mot mig, nåt värre än så tror jag inte att det är.
Wario-Ware-Man: ... Jo, du har nog säkert rätt där. Jag kanske tänker lite för mycket ibland på vad för elakheter
Wario har uppe i huvudet när han är som mest uttråkad..
Maja: Precis. Om ni ursäktar mig, så ska jag nu ta och gå ut lite med min lilla plushie.
Wario-Ware-Man: Jaha, vart då nånstans?
Maja: Ah, inget speciellt ställe. Bara vandra omkring lite.
Warrio: *kommer precis ut ur badrummet* Phew... Wario-Ware-Man, du kommer inte att tro vad jag... *får syn på
Maja som precis är på väg ut* Åh, tjena där. Vad är det där förresten? *pekar på "mjukisen" som Maja håller i*
Maja: Tja' Warrio. Eh.. det är min lilla mjukis! ... Jag går ut så länge, ha det så bra ni bröder!
Warrio: Ok, ha en trevlig liten promenix i sådana fall! ... säg mig Wario-Ware-Man, vad var det där hon gick och bar
runt på i armen??
Wario-Ware-Man: Inte vet jag va. Vad hon sa till mig så var det Wario som gav den där grejen till henne.
Warrio: Jaså, inte visste jag att hon börjat med det nu... och VARIO har fortfarande inte dykt upp eller?
Wario-Ware-Man: Nej. Inte ens en liten vit keps med "W" på har synts till här.
Warrio: Det var ju bra konstigt eller, att VARIO plötsligt bara försvinner sådär! ... jo, jag skulle säga; du kommer
inte att tro vad jag höll på att tampas med inne på badrummet alldeles nyss!!
Wario-Ware-Man: Jaha, vadå??
Warrio: Jo, en stor jädra Warionäsa hade tydligen bestämt sig för att occupera våran toalett, och när jag bad den
att försvinna därifrån så la den en STOR JÄKLA vitlök mitt framför trynet på mig! Och nu stinker det så otroligt
ILLA därinne att inte ens du vill gå in där nu!
Wario-Ware-Man: Äsch, jag kommer inte att tro på det där förrän jag ser det med egna ögon! *går bort till badrumsdörren och ska just gå in och ställa lite mer toarullar*
Warrio: Som du vill. Jag skulle INTE öppna dörren just nu om jag vore du iallafall.
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Wario-Ware-Man: Äh, HUR farligt kan det vara egentligen? *öppnar badrumsdörren och får se en gigantisk Warionäsa
som hoppar ut ur badrummet och ut genom fönstret där Wario sitter och gömmer sig*
Utanför fönstret:
Wario: *får se en jättestor Warionäsa hoppandes ut genom fönstret* Vad i... jaha, nu börjar det dyka upp
gigantiska Warionäser helt plötsligt! Och den verkar då FANIMEJ ha vart på toaletten för någon minut sen, för jag
ser nämligen en rulle toapapper som fastnat i baken på den!! *håller för näsan*
Inne i Wariobrödernas hus:
Wario-Ware-Man: *står nu helt blickstilla i ren fundersamhet* Vad VAR det där som... det DÄR såg då VÄÄLDIGT
konstigt ut måste jag säga... och stinker inne i badrummet gör det verkligen!! Så mycket så att man inte ens kan gå
in där!!
Warrio: Ja, jag sa ju det! Vi måste få ut den där ruttna vitlöken därifrån sen, men först måste vi vänta tills stanken
har lagt sig. Stäng dörren Wario-Ware-Man, STÄNG DÖRREN!!
Wario-Ware-Man: Ok ok!! *smäller igen badrumsdörren* Undrar hur den där stora Warionäsan ens kom in där! För vi
har väl inte haft ytterdörren öppen när vi gick ut, eller hur?
Warrio: Nä, just det. Man kan ju bara undra ibland alltså...
Utanför deras hus:
Wario: *reser sig upp så fort Maja kommer ut* Åh, tjena på dig där!
Maja: Hej på dig Wario! Vad gör du ute vid fönstret?
Wario: Åh, jag kollar bara efter mögel. Eftersom det har börjat uppstå sånt på utsidan av mitt hus så är det bäst
att man kollar så att det inte har spridit sig eller nåt... säg mig, vart ska du nånstans?
Maja: Ah, jag tänkte bara ta mig en liten runda här omkring.
Wario: Alright. Ha en trevlig runda isåfall.
Maja: Sure. Det ska jag allt.
Några sekunder efter att Maja gått iväg:
Wario: Alright, dags att ta fram Wario-Biken och bika efter de på avstånd, för jag har en känsla av att det kommer
ske en hel del kuligheter som jag annars kommer att missa!
Berättar-Wario: Wario tar sin Wario-Bike och börjar bika efter Maja och VARIO. En bit längre bort, så verkar
allt frid och fröjd för Maja under sin lilla runda. Värre är det för VARIO, eftersom vart hon än tar vägen så
lägger de flesta Wood-Stocks och Dumb-Crows märke till honom. Den ena delen av de var på väg att börja skratta
åt honom, men gjorde inte det, medans den andra delen... ja, ni lär nog få reda på det snart:
Maja: *lägger märke till de trästockarna och Dumb-Crows som skrattar åt det de just ser* Huh? Vad är det de
skrattar åt?!
VARIO: Men JAG tror jag vet vad det är iallafall..
Dumb-Crow: *ser Maja passera förbi honom, och får syn på VARIO som hon håller om sig* Dööh?! ... BWAA-HAHA-HA-HA-HAA!
VARIO: Haa-haa... very funny..
Sen när de passerar förbi en grupp beståendes av tre stycken Cute-Balls som sitter på gatan och spelar kort:
Cute-Balls: *får syn på VARIO vid Maja's armar* Waaah-ha-ha-ha-ha-haa!!
VARIO: FAAN vad generad man blir vid såna här lägen... och hånad känner man sig även också..
Wario, som åker efter Maja och VARIO på avstånd: Hä-hä-häh! Dessa scener måste man bara ta kort på alltså!
Mestadels VARIO själv, för det lilla fettot är ju den som faktiskt ska lida mest! *tar upp sin lilla fotografkamera
och börjar ta foton på alltihopa som händer framför honom*
Berättar-Wario: Maja fortsätter bort ner till stadscentrumet, med Wario bikandes efter de. Som det verkar så
är Maja på väg ner mot en leksaksbutik. Vad hon inte vet (inklusive även VARIO för den delen) är att Wario följer
efter i bakgrunden, redo att försöka göra VARIO's dag värre än vad den redan är:
Maja: Ok, då var vi här nu.. men innan jag går in så måste jag först bestämma mig vad för något jag ska köpa till
min lilla plushie... men vad...?
VARIO: *tänker för sig själv* hon har alltså fortfarande inte fattat att jag inte är någon jädra leksak!?? Det var
ju bannemig FÖR typiskt eller! Nåja, NÅGON gång lär hon väl se att jag faktiskt är en mänsklig tjockis.
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Wario: *bikar förbi medans han kikar bakåt där Maja står och kraschar vid väggen bredvid entrén* YEEOWCH!!
Maja: Va? Vem var det där??
Wario: Häh... det må bara vara jag! *reser sig upp och börjar borsta av kläderna med händerna*
Maja: Varför är du ute på bikingtur så här dags??
Wario: Öhm... jo, jag kände bara att jag behövde komma ut lite jag med. Inget annat liksom.
Maja: Jaoo... jag bestämde mig för att gå ner till denna butiken här i stan och köpa något till mitt lilla mjukisdjur,
men jag kan inte komma på vad som skulle passa den. Har du något förslag eller?
Wario: Hm... jaa, vad sägs om ett litet klädset? typ någon kostym eller så?
Maja: Tack för förslaget där, Wario! Men problemet är, att jag inte har några pengar på mig...
Wario: Här. Du kan få en 100-kronerssedel av mig här! *ger Maja en 100-kronorssedel*
Maja: Åh, tack Wario! *ger Wario en liten puss på kinden som tack och springer in till leksaksbutiken*
Wario: Bleech... jag tycker verkligen INTE om när ett litet bi pussar mig sådär...! speciellt om jag inte gett henne
tillåtelse till att göra det. Nåja, det ska då fanimej bli SÅ himla kul att se hur VARIO ser ut när de kommer ut sen,
he-heh!
Samtidigt hemma hos Wariobröderna:
Wario-Ware-Man: Jadu Warrio, det har hänt en hel del konstiga saker idag; först är VARIO försvunnen, sen ser
vi Wario gömmandes utanför vårat fönster, och sen får man plötsligt se en stor jädra Warionäsa inne på vårat
badrum som sen hoppar ut genom fönstret! ... det som oroar mig mest däremot är vart VARIO kan ha tagit vägen
nånstans. För innan vi gick iväg så stod han ju och vattnade sitt nya vitlöksträd.. vilket verkar ta tid innan det ens
börjar växa.. Warrio, lyssnar du på det jag säger eller??
Warrio: *sitter vid TVn och bläddrar bland kanalerna* Grr... vi har HUR MÅNGA kanaler som helst här hemma, och
ändå finns det inget bra att titta på!!
Wario-Ware-Man: Warrio! Du vet mycket väl att vi har en försvunnen brorson, och det ENDA du kan tänka på är
vad för skit det finns på varenda kanal på TV??
Warrio: Ja ja, förlåt mig då Wario-Ware-Man! *lägger ifrån sig fjärren* men ändå, om nu VARIO är borta, och att
det finns inga som helst tecken på att han har blivit tjockisnappad av någon eller något... VART kan han då vara
isåfall?...
Wario-Ware-Man: Jamen fråga inte MIG om det där va! Jag vet inte det jag heller... nåja. Vi får väl se om han
kommer tillbaka snart. Han kanske bara är ute och traskar runt lite, eller nånting.
Warrio: Tja... det är väl det vi får hoppas på iallafall. Annars är det något om inte stämmer här.
Någon halvtimme senare, tillbaka vid entrén till leksaksbutiken:
Wario: *ser Maja komma ut ur butiken* Hah, där är ni ju! Undrade just vart du tog vägen där.
Maja: Ah, jag blev fast därinne i någon halvtimme eller så, för jag kunde inte riktigt bestämma mig vad jag egentligen
skulle ha.
Wario: Jahapp. Och vad blev det då? Blev det nån klänning eller, he he..
Maja: Mjaa... det, och så lite andra kläder också.
Wario: Alright. Har mjukisen på sig nåt av det nu eller?
Maja: Japp, en liten fédräkt. *visar upp VARIO för Wario*
Wario: *börjar fnissa när han ser VARIO i sin nya dräkt*
VARIO: Lägg av Wario. Detta e inte roligt!
Wario: Äh, skiter väl jag i, ditt lilla miffo...
VARIO: Och HUR länge till har du tänkt att jag ska behöva genomlida det här??!
Wario: Jaa... tills du DÖR helt enkelt. Ha ha!
VARIO: Äh, håll käften med det där...
Wario: Håll truten själv va! ... öhm, jo du Maja. Den där mjukisen ser då genast MYCKET snyggare ut med de där
kläderna på.
Maja: Tack Wario! *pussar Wario på kinden igen och skuttar iväg*
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Wario: Herrevitlök, det där är nu ANDRA gången som hon gör så där! ... ok ok, det där är väl kanske inte SÅ
farligt, men ändå... Nåja, bäst att sätta fart och följa efter VARIO, för jag vill bara se hur det hela kommer sluta för han!
Berättar-Wario: Wario rustar upp sin Wario-Bike på bara några sekunder och bikar iväg efter de. Senare frampå,
efter att VARIO har fått stå ut med alla trästockar och dumma kråker som skrattar åt hans klädsel istället för
hur liten han är, så har han och Maja nu kommit bort till en gräsplätt med ett stort träd ovanför. Maja sätter sig
där och börjar nu att prova alla kläderna hon köpt på stackars VARIO, och Wario sitter borta bakom någon buske
och filmar det hela:
Wario: Bwaa-hahahaha! Han ser ju för jäkla löjlig ut i alla de där kläderna! Ibland ÄLSKAR jag bara när mina planer
äntligen går som smort! Jag kanske skulle ta och lämna in bandet till något filmbolag sen, så att hela VÄRLDEN ska
få se det här eländet! Titel;"VARIO" och slogan; "hur en tjockis kan få sin dag ännu värre bara på grund av att ett
litet bi leker med honom"! Hm... jaa, det där skulle nog kunna sälja stort, tror jag...
Samtidigt borta hos Maja, där hon nu sitter och leker med VARIO:
Maja: Tra-la-la! ... Och så provar vi de här kläderna nu då.. *plockar fram klädesplaggena ur Bi-setet*
VARIO: Nej, nej! Inte Bi-setet. INTE Bi-setet!! Åh du store vitlök, NÄR ska det här plågeriet ta slut egentligen?!!
Berättar-Wario: Japp. VARIO verkar inte så värst nöjd med allt klädprovandet, men trots alla hans protester så
hör Maja honom inte. Nåja, även om jag visserligen kunde ta upp lite mer tjafs om det Maja nu håller på med så
känner jag ändå att det inte e så värst nödvändigt, och därmed går vi nu bort till Wariobrödernas hus, där Warrio
och Wario-Ware-Man sitter och väntar på att VARIO ska komma hem. Men trots att de har nu väntat i snart tre
timmar på hans anländan så kommer han ändå inte, och de börjar bli väldigt otåliga, men även misstänksamma över
hans plötsliga försvinnande:
Wario-Ware-Man: Nä vet du, Warrio. Nu har vi suttit här och väntat i snart över tre timmar på att VARIO ska
komma tillbaka hem igen, och ändå dyker han inte upp.
Warrio: Precis. Något stämmer inte här. Han kan väl inte bara försvinna så där rakt av!
Wario-Ware-Man: Alldeles riktigt där, Warrio. Nånting måste ha hänt honom när vi var nere i affären tidigare idag.
Kom Warrio, det är dags att börja leta reda på våran brorson och se efter vart han kan ha tagit vägen nånstans!
Warrio: Alright! ... Öhm... jag skulle gärna vilja gå nu, men... kan du vara vänlig och ge min papegoja lite mat innan
vi går? Jag vill inte att han ska svälta liksom..
Wario-Ware-Man: *Suck!* ... alright, jag ger väl din goja lite mat då innan vi sticker. *går in till köket och fixar
iordning papegojans mat*
Warrio: Thank you... tja, jag ville faktiskt slippa göra det denna gången. Sist jag försökte ge han mat så bet han
mig i fingret av nån anledning...
Samtidigt borta hos Maja, där hon håller på än och leker med VARIO:
VARIO: *har på sig ballettkjol och ballettskor* Herrevitlök, detta känns bara SÅ genant så är det bara inte KLOKT!
Maja: Sådär. Nu ser du allt rätt så fin ut.
VARIO: Hrm... "fin" va. Jag tycker att jag ser mer löjlig ut..
Maja: Hm.. Undrar om jag kan leka ballett med min mjukis tro... *tar tag i VARIO, knyter hans armar och
ben i olika trådar och knyter tråderna på sina fingrar* Så där! Få se om det fungerar nu.. *lyfter på lillfingret så
att VARIO's högra ben lyfts upp*
VARIO: AAow!
Maja: "AAow!"? Naw, var väl bara nåt jag hörde.. *lyfter fingrarna på olika sätt så att de VARIO's kroppsdelar som
är anslutna till Maja's fingrar rör sig på hennes kommando* Hi hi. Det fungerar! Ok, dags för dig att börja med
balettdansen nu. *snurrar lite med fingrarna så att VARIO börjar snurra runt*
VARIO: *börjar snurra runt så han nästan känner sig spyfärdig* Waa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-aaaaah! NÄR ska
detta eländet nånsin ta slut egentligen!!
Borta vid busken där Wario sitter och filmar:
Wario: BWAAH-HA-HA-HA-HA-HAA!! Det där var ju då det fräckaste jag nånsin sett! Tur att jag nu fångar detta
på kameran, annars hade nog detta scenariot kanske gått förlorat... Just det Maja, fortsätt med det där bara,
forstätt! Jag vill att VARIO's tortyr skall fortsätta hålla på länge... VÄÄLDIGT länge! Hä-hä-hä...
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Samtidigt tillbaka hos Wariobröderna:
Wario-Ware-Man: Alright. Jag har nu gett gojan mat, och jag har även städat rent hans bur, bara för att vara på
den säkra sidan. Är det nåt MER som behöver göras innan vi ger oss iväg?
Warrio: Öhm... ja. För jag kom just på att jag behöver äta lite.
Wario-Ware-Man: *suck* ... Alright. Men ta dig bara en vitlök isåfall. Du vet att vi faktiskt har lite brådis nu!
Warrio: Ok, ok.. *går in i köket och rotar i kylskåpet efter lite vitlök*
Wario-Ware-Man: Och bara detta nu, och inte mer... snälla, säg att detta är det enda sista som behöver göras nu..
Tillbaka bort till Maja, där hon nu får VARIO till att ofrivilligt dansa ballett:
Maja: Ti hi... detta är ju bara HUR kul som helst! Plushien känns även lite levande ibland när jag rör på den... vilket
bara gör det hela ännu roligare!! *gestikulerar lite mer hastigt med handen och fingrarna, vilket får VARIO till att
"dansa" ännu snabbare*
VARIO: *följer Maja's fingerrörelser så snabbt att han knappt ens hinner tänka* Ulp... jaha, nu ökar vi tempot
helt plötsligt!! NÄR för i helvete tänker hon sluta med detta tro!?? Jag börjar snart bli trött i lederna!
Samtidigt tillbaka hos Wariobröderna:
Wario-Ware-Man: *står fortfarande och väntar på Warrio* Warrio, kommer du någon gång snart idag eller...?
Warrio: *ropar ut från deras sovrum* Alldeles snart Wario-Ware-Man. Ska bara hitta de rätta kalsingarna först!!
Wario-Ware-Man: *Suck!!* Du, jag vill att du kommer nu, idag, och inte om 15 år! Säger jag att det e brådis då
menar jag det också!!
Warrio: *ropar ut från deras sovrum* Ja ja. Jag är ju på väg säger jag!!
Wario-Ware-Man: Alright. Och låt det gå fort!!
50 minuter senare:
Wario-Ware-Man: Nä nu jävlar alltså... ATT det ska ta sån LÅNG TID bara för att sätta på sig lite kallingar!
Papegojan i sin bur: Ja. Papegoja håller med där lite ibland. Ibland tar han så lång tid med maten så att jag börjar
nästan gå loss på att äta på tidningspappret ni lägger i botten där nere!
Wario-Ware-Man: Tja, jag pratade inte med dig, men tack för dina visa ord där iallafall.
Papegojan: No problemó... tjocksmock.
Wario-Ware-Man: Hrmpf... nåja, jag bara UNDRAR NÄR Warrio har tänkt att bli klar. Förr eller senare måste vi
väl ändå iväg...
Samtidigt borta hos Maja:
Maja: *gääsp!* ... nä, man blir lite trött av att leka med sin lilla plushie... *lägger sig ner på rygg och håller om
VARIO... som hon fortfarande tror är en liten mjukis* Hm.. jag kanske ska ta mig en liten tupplur nu... *gäsp!*
VARIO: *ligger på Maja's överkropp, med hennes armar runt om honom* Phew... tur för mig där åtminstone... men
då återstår nu fortfarande frågan; NÄR kommer Maja att se att jag inte är nån vanlig liten docka??
Samtidigt borta hos Wariobröderna:
Wario-Ware-Man: *står och sover vid ytterdörren* Zzzz...
Warrio: *kommer ut ur sovrummet med ryggsäck och allt* Ok Wario-Ware-Man, jag e klar! *får se Wario-Ware-Man
sovandes vid ytterdörren* ... Öh, hallå? Jag sa, att nu e jag klar! ... Men ta för fan och vakna nu eller såskopp!!!
Wario-Ware-Man: *blir väckt av Warrio* Höh? va, vad e det om? Är vårat hus på väg att bli genomdränkt av snor
eller vad??!
Warrio: Nej, inte alls. Jag skulle bara säga det att nu e jag klar.
Wario-Ware-Man: Jaså, jaha... och HUR kunde något så litet som att sätta på dig kallingar ta så otroligt låång
tid för dig?
Warrio: Njaa... inte bara det, jag hade även lite att packa också, så därför tog det hela lite extra tid..
Wario-Ware-Man: Ok. Så, kan vi gå iväg nu, eller finns det ytterligare en liten jädra fånig sak att uträtta här
hemma innan vi kan ge oss av?
Warrio: Nej. Inget mer från min sida iallafall.
Wario-Ware-Man: Alright, då går vi väl iväg nu isåfall! Ingen panik VARIO, vi är på väg!!
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Berättar-Wario: Efter en väääldigt lång fördröjning från Warrio's sida, så beger sig nu han och Wario-Ware-Man
iväg ut för att leta efter VARIO. Tillbaka hos Maja så ligger hon nu och sover i fosterställning, med VARIO
intryckt mot sig, och klämmer luften ur honom allt vad hon orkar. Borta vid busken så ser vi att Wario har börjat
bli uttråkad av allt filmande... mestadels för hur hans favoritscenario slutade, vilket fick honom till att tröttna på
det hela:
Wario: Näpp. Nu börjar det hela bli lite föör snarkigt och kletigt där borta... Det som började så bra, och nu så
ska hon helt plötsligt sova?! Nåja, jag fick iallafall med det allra bästa på bandet. Kanske ska ta och gå till filmbolaget
nu och visa upp min lilla film för de! ... men först måste jag åka hem och käka, för jag börjar ena bli hungrig.
*hoppar upp på sin Wario-Bike och åker iväg hemåt*
Borta hos Maja där hon fortfarande sover:
VARIO: Jahapp. Då var vi tillbaka på ruta ett igen. Jag gissar väl på att allt det här bara är en fet jäkla mardröm
och att jag fortfarande e hemma och att inget av det här ens har hänt.
Berättar-Wario: VARIO stänger ögonen och hoppas på att allting som han vart med om bara är en dröm. Men hur
mycket han än försöker blunda så är han fortfarande på samma ställe; i famnen på en sovande Maja:
VARIO: *öppnar ögonen igen* Jaha, så jag är fortfarande på samma ställe alltså?? Damn it! Detta ska Wario
VERKLIGEN få för sen när vi får allting fixat! Var så säker på det du, din feta lilla... ja, tjockis!!
Berättar-Wario: Det får vi se senare frampå VARIO. Under tiden går vi bort till de andra bröderna, som nu kör runt
på alla tänkbara ställen i Wario-Island för att försöka hitta VARIO:
Wario-Ware-Man: Nä. Nu har vi snart åkt runt över hela stan, och ändå hittar vi inte honom.
Warrio: Vi kanske borde leta lite till, för än så länge har vi bara åkt runt halva stan.
Wario-Ware-Man: Ok, då får vi väl köra runt lite till då. Men om vi inte hittar honom här i stan så måste vi börja
leta vidare nån annanstans.
Berättar-Wario: De kör vidare runt stan och försöker spåra upp VARIO. Men efter att ha kört runt över hela stan
så har de fortfarande inte hittat honom. De stannar till slut utanför den leksaksbutik som Maja tidigare var inne på
för att hämta andan:
Wario-Ware-Man: Phew... Nä vet du vad. Nu har vi letat i vartenda hörna av denna staden, men vart vi än letar
hittar vi inte VARIO.
Warrio: Hm... kanske skulle vi ta och gå in i leksaksaffären här i någon minut eller så..
Wario-Ware-Man: Men Warrio, vi är inte här för att shoppa loss, utan för att hitta våran brorson! Du kan bara
glömma det att vi...
Warrio: Men, jag tänkte bara att man kanske kunde ta och fråga någon därinne i fall de har sett honom.
Wario-Ware-Man: ... bra idé där Warrio! Vi tar väl och går in i butiken och frågar den som arbetar där. Kanske vet
han nåt om VARIO's försvinnande!
Väl inne i butiken:
Wario-Ware-Man: Hallååå! Är det någon härinne eller?
Butiksägarn Dumb-Crow: Ja ja. Jag e här. Vad vill ni ha?
Wario-Ware-Man: Um... vi ska inte ha något... Warrio, vi ska inte ha något säger jag ju!
Warrio: Men, får jag inte ens köpa ett litet bordsspel?!!
Wario-Ware-Man: Nej, det ska vi INTE!! ... ursäkta mig för det där. Vi tänkte bara fråga dig om en sak.
Butiksägarn Dumb-Crow: Jaha. Vad är det om?
Wario-Ware-Man: Ehm... jo, det är så... att vi har nu åkt runt hela stan och letat efter en tjockis med svarta
overaller, vit tröja, och vit keps, och vi kan inte hitta honom någonstans. Han är våran brorson nämligen. Ni har väl
möjligtvis inte sett honom här inne, eller?
Butiksägarn Dumb-Crow: Tja. För några timmar sen så var det nåt tvåbent bi härinne och köpte lite grejer, och vad
jag inte kunde låta bli att lägga märke till var det där pyttelilla fatsot som hon höll i. Och som ni sa, så hade han
svarta overaller, vit tröja, och vit keps. Så, ja. Jag antar att jag har sett honom.
Wario-Ware-Man: Tvåbent bi...? Åh, han menar alltså Maja. Så HON har alltså VARIO!! Warrio, kom nu. Vi måste
iväg vidare, för jag har fått reda nu på vart VARIO tagit vägen!
Warrio: Alright. Jag kommer!
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Berättar-Wario: Alright. Som det verkar så har bröderna äntligen fått reda på vart deras brorson tagit vägen,
och kör nu iväg ut från stan. På vägen så kör de även förbi Wario, som nu är på väg ner mot stan med ett litet filmfodral i handen:
Wario-Ware-Man: Höh...? såg DU vad jag såg Warrio?
Warrio: Ja. Såg ut som att han hade nåt filmfodral i handen. Undrar vad han tänker göra med den, och VAD är det
för nåt på den filmen?
Wario-Ware-Man: Naa, det där är inte direkt min grej att veta vad han har för sig hela tiden. Angående om själva
innehållet på filmen, så är det nog bara... tja, någonting med hans utedass eller Warionäsor... eller nåt sånt, vad
fan vet jag. Men vi ska inte behöva bry oss om det. Det enda jag bryr mig om nu är hur det egentligen är för
VARIO, och jag vill veta om han är okej eller inte.
Warrio: Precis. Så, vilket ställe har vi INTE vart och letat på än tror du?
Wario-Ware-Man: Hm... vi kan prova med att ta vägen till vänster om där Wario's hus är... du vet, hans hus ligger
ju till vänster om vårat liksom.
Warrio: Jag vet hur du menar. Alright, då tar vi den vägen!
Berättar-Wario: Bröderna bikar vidare och kör förbi Wario's hus, och därefter tar de högersvängen. Samtidigt
nere vid stadscentrumet så har Wario precis stannat till vid ett filmbolag, som han hoppas på att tjäna stora pengar
för efter att han visat upp sin lilla film för de:
Filmbolagschef Dumb-Crow: Så, du säger alltså att du har komponerat ihop ett litet filmklipp som du vill visa upp
för oss?
Wario: Ja. Finns det någon chans att man kan visa den för er eller?
Filmbolagschef Dumb-Crow: Ja. Det beror på.. om vi inte har någon kafferast för tillfället så kan vi väl gå till botten
med din lilla film, och vad jag kan se på kalendern på väggen så har vi ingen kafferast nu, så sure. Kom med mig här
så ska vi gå in till filmpresentationsrummet.
Wario: Alright!
Samtidigt borta vid det däringa stället där Maja fortfarande ligger och sover:
VARIO: *GÄÄSP!* ... nä, nu börjar detta bli oerhört tråkigt alltså. Kan inte gå bort till någon buske och pinka heller,
för Maja håller bannemig ett väldigt hårt grepp om mig... hoppas hon vaknar snart, för här kan jag ju inte vara hela
dagen..
Maja: Zzz... *GÄÄSP!* ah, det var då skönt med en liten tupplur där... ah, just det. Jag håller ju fortfarande i
min lilla plushie. *börjar krama VARIO ännu hårdare, men börjar upptäcka att han inte är någon mjukis* Hm..? Vänta
nu lite här.. det här kan inte vara någon mjukis... och hur vet jag det? jo, för jag ser nämligen att det sticker ut
något ur fickan på den.
VARIO: Ja, min lilla vitlöksask är nämligen på väg att ramla ur den!
Maja: Och jag kan även höra den prata?! Hm... *börjar att ta en lite närmare titt på sin "mjukis", och får sig en
väldigt chockerande syn* Åh, NU ser jag vad det är; det är ju VARIO jag håller i!!
VARIO: *Phew* ... ÄNTLIGEN börjar hon att fatta... ja, det e jag!
Maja: Förlåt mig, jag visste inte att det där var du! Jag hoppas inte att jag gjort dig illa eller nånting!!
VARIO: Det e lugnt kära lilla bi, det e lugnt!! Jag e bara lättad att du äntligen fick reda på det nu!
Maja: Hur blev du så här liten, och VEM gjorde det??
VARIO: Tja, jag har redan vetat om detta sen i början av episoden; det är faktiskt Wario som ligger bakom det!
På något sätt så har han lyckats förminska mig då jag stod och vattnade mitt lilla vitlöksträd, och efter det så
placerade han mig vid din arm och... ja, antagligen även lyckades få dig till att tro att jag var en mjukis.
Maja: Så, jag har alltså låtit dig genomlida mitt lilla lekande med dig utan att jag ens visste om det?? Hrmm!! Att han
kan vara så himla fräck ibland den där Wario. Detta visste jag inte om honom, definitivt inte!
VARIO: Tja.. han KAN vara MYCKET fräckare än så ibland, men det lär du nog få reda på isåfall.
*BRRUUM, BRRUUM!!* *SCREEETCH!!!*
VARIO: Men tjena, där kommer ju mina bröder!!
Wario-Ware-Man: Jaså du Maja, så det e här du ligger och trynar, eller?
Maja: Öm... ja, det har jag väl gjort i någon timme eller så nu kanske.
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Wario-Ware-Man: Jaha. Iallafall, så kom vi hit för att meddela dig att... angående den där lilla mjukisen du håller i...
det är inte vad du tror att det är!..
Maja: Det är ingen fara Wario-Ware-Man, jag vet redan om det. VARIO här har faktiskt berättat det hela för mig!
Wario-Ware-Man: Puh... ok, då behöver vi inte reda ut det där iallafall.
VARIO: Och by the way, så är det Wario som har gjort mig så här jäkla pytteliten!!
Wario-Ware-Man: Jaså, så du säger det alltså! ... inte för att jag inte tror på dig, för det gör jag... ok, då vet vi
vem det egentligen är som ligger bakom det här! Kom med oss andra bröder här och hoppa upp på biken så ska vi ta
och leta upp den där förbannade fetknoppen! Maja, du får fortsätta hålla i VARIO, för han skulle bara studsa ur
fickan på min bikarskjorta, och Warrio antar jag kan nog inte ens försöka ha stadigt grepp om han.
Warrio: *tänker för sig själv* Ha ha. Ska HAN säga ja..
Maja: Ok! Oroa dig inte VARIO, vi ska allt få ordning på det här ska du se.
VARIO: Tja.. då hoppas jag nu bara på det bästa isåfall.
Berättar-Wario: De bikar iväg tillbaka, och hoppas på att ge Wario antingen en rejäl omgång med stryk eller att
göra samma sak med honom som Wario gjorde med VARIO. Samtidigt borta vid filmbolaget så verkar de bara ha
börjat med att förbereda filmpresentationen, och Wario orkar knappt vänta på att få visa sin film för snubbarna:
Wario: Men kom igen, ska det hela verkligen ta sån lång tid eller?!!
Filmbolagschef Dumb-Crow: Jaja, lugna dig! Vi ska snart gå igenom filmen. Ska bara kolla om kontakten till TVn inte
är urdragen. *kollar bakom Tvn för att se om sladden sitter i* Jepp. Den verkar sitta i. Då kan vi dra igång eländet
nu då.
Wario: Ah, äntligen! *sätter på TVn och stoppar filmen i videobandspelaren* Hä-hä-hä-hääh! NU ska ni tråkmånsar
få se på hur filmer egentligen ska göras!
Sen efter att filmen visats:
Wario: Nå, vad tyckte ni om filmen. Jag vände ryggen till och avslöjade inte någonting för er, precis som ni sa åt mig.
Så då vill jag veta vad ni tycker om det hela!
Filmbolagschef Dumb-Crow: Tja, vad jag tycker om det, så... va' fan i helvete var det för något egentligen!?
Wario: Vadå? Vad menar ni??
Filmbolagschef Dumb-Crow: Jo, det jag menar är; jag såg absolut INGENTING förutom myrornas krig på TV-rutan.
Ljudet fungerade, men det enda jag hörde var bara en massa brus och sprakande.
Wario: Men, men... alright, får jag se. *efter att ha börjat titta på filmen* Men vad fasiken!!? Säg inte att de där
dumma nintendokeps-schimpanserna där hemma har vart och mixtrat med min kamera! Grr, jag ska då FAAN strypa
de när jag kommer hem sen efter det här!!
Filmbolagschef Dumb-Crow: Ok.. har du något mer du vill visa oss eller?
Wario: Öhm... nej. Jag tror... jag bara går ut nu och lämnar er ifred..
Filmbolagschef Dumb-Crow: Åh nej då. INTE förrän vi har gett dig en liten sak!!
Wario: Jaså, vadå...?
Berättar-Wario: Tyvärr så får vi ta och lämna Wario där en liten stund, för... vi vill gärna att händelsen förblir en
surprise tills en senare tidpunkt. Under tiden så går vi vidare till Wariobröderna, som nu har stannat vid deras
bostadsområde för att leta efter Wario:
Wario-Ware-Man: Naae. Jag ser inte honom vid sitt hus iallafall. Hur går det för er andra?
Warrio: Inget vidare.
Maja: Vi har letat i vartenda hörn, men han syns inte till nånstans här.
Wario-Ware-Man: Det var ju konstigt. Han brukar alltid vara hemma... ah, jag letar väl lite till då...
5 minuter senare:
Wario-Ware-Man: Men vart FANKEN kan Wario vara någonstans?? Jag har till och med vart inne i hans illaluktande
utedass och kikat för att se om han är där, men ingen Wario där heller... så om han nu inte är hemma... då kanske
han fortfarande är nere vid stadscentrumet...
Warrio: Kolla där borta Wario-Ware-Man! *pekar bort till höger*
Wario-Ware-Man: Vad i... en Wario-Bike som kör av sig självt!?? Och där stannar den nu...? få se vad det kan vara
för något skumt.
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Berättar-Wario: De går bort till Wario-Biken som stannade mitt på vägen, och inspekterar den:
Warrio: Hm... detta var ju bara FÖR skumt. Det kommer en Wario-Bike, men det sitter ingen på den?!
Wario-Ware-Man: Ja.. väldigt märkligt alltså.
"Ähum, här nere vid sätet era feta tjockisar!!"
Wario-Ware-Man: Va, vart...? *tittar ner på sättet, och får se en minifierad Wario* Ämen tjenare. DÄR har vi ju
dig! Vad har hänt med dig??
Wario: Joo... jag åkte ner till ett filmbolag nere på stan för att visa de min nya film, och detta är vad gjorde med
mig sen efteråt!
Wario-Ware-Man: Heh... där ser man, tjockisen får smaka på sin egen medicin!..
Wario: Käften med dig där...
Wario-Ware-Man: Ja ja, ok... men, VARFÖR krympte de dig??
Wario: På grund av att filmen som jag visade upp för snubbarna hade på något sätt mixtrats med.. och jag vet precis
de som är skyldiga!
Wario-Ware-Man: Låt mig gissa; det var dina schimpanser som låg bakom det där?
Wario: Alldeles korrekt.
Wario-Ware-Man: Tja... Vi fick reda på av Maja alldeles nyligen att du hade krympt VARIO och gett han till henne
som ett litet mjukisdjur. Och vi hade tänkt att göra samma sak med dig efter att vi hittat dig, men... den första
delen verkar redan ha blivit gjord ser det ut som...
Wario: Så bussigt då... och VAD tänker ni göra med mig nu då? låta mig springa på ett litet hamsterhjul??
Wario-Ware-Man: Så lustigt att du frågar!... vad säger ni andra? har ni bättre förslag än det Wario gav?
Warrio: Mja... jag tycker det låter som en bra idé faktiskt!
Maja: Men jag har ett ÄNNU bättre förslag!
Wario-Ware-Man: Jaså??
Berättar-Wario: Och så, efter ännu en jobbig dag så är väl allting ungefär som det ska vara. Förutom att Warrio
håller på och får Wario till att dansa ballett genom samma teknik som Maja gjorde med VARIO; binda fast Wario's
armar och ben i trådar som han knyter fast på sina fingrar, och genom att röra på de så rör sig Wario's kroppsdelar,
oavsett om Wario vill det eller inte:
Warrio: Kom igen nu Wario, när jag rör fingrarna för att få dig till att börja ballettdansa då ska du inte börja
klaga. Om du inte slutar klaga nu så får du ingen vitlök, så det så!
Wario: *rör sina kroppsdelar när Warrio's fingrar rör sig* Grr... Ja ja... jag slutar väl klaga då!
Wario-Ware-Man: Jadu, denna dag har vart en något jobbig en. Vad säger du Maja? Det kanske är dags att göra
VARIO normalstor igen, eller?
Maja: *ligger på gräsmattan med VARIO ovanpå magen* Njaa... inte just nu. Jag vill nog ha honom så här ett litet
tag till.
Wario-Ware-Man: Men... jag har ju köpt en supervitlök nu, och jag tänker väl att VARIO förmodligen inte vill vara
liten längre.
VARIO: Du hör väl vad hon säger eller? Just nu ligger vi här och har det gott, så kom inte och förstör det hela nu!
Jag tar den vitlöken senare ikväll... eller imorgon, beroende på hur länge hon här vill att jag ska vara sån här.
Wario-Ware-Man: Alright, your choice. *stoppar in vitlöken i fickan igen* Ok, då går jag väl in och fixar mig en
skål med vitlökschips och slår på TVn. Det sägs att Tjockisnyheterna ska börja få in lite bättre nyhetsinslag nu på
eftermiddan.
VARIO: Hah, man kan väl åtminstone få njuta lite av tillvaron, eller hur?
Maja: Precis. Ligger du bra där på min mage?
VARIO: OO-ja då. Bättre maddrass får man allt leta efter.. *Raap.* Hoppsan... var nog visst vitlöken som kom där...
Berättar-Wario: Slutet gott, allting gott... eller som vi säger; slutet fisigt, allting gott! Nåja, där var ännu en
episod slut. I episod 28 däremot så blir det lite camping ute i naturen. Vem vet VAD för naturkatastrofer som skulle
kunna ske då...
Slut~The End...
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