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 6(29): Warigo kommer på besök igen!
(Datum detta påbörjades/skrevs klart: 27/01/2016 12:37-07/02/2016 00:07)
Berättar-Wario: Det råder en lugn och fridfull dag i Wario Island, och Wariobröderna är inne i deras hus och grejar
med sitt. As usual, så är jag, Wario, berättarn här! ... anyway, allt verkar normalt just nu för tillfället iallafall:
Wario-Ware-Man: *går igenom posten som nyss landat ner i deras brevinkast* Hm... räkningar... räkningar... elavgifter... men tjenare, en ny blaska med Tjockisnyheterna! Äntligen nåt vettigt som kom med posten.. och det sista
verkar ändå bara vara reklam...
Warrio: *sitter i soffan och käkar vitlök* Hördu VARIO, har du gett min papegoja mat än eller??
VARIO: *ropar från köket* Jag e på väg Warrio!
Warrio: Bra. När du e färdig med det kan du lika gärna ta ut kanelbullarna ur frysen och tina upp de i mikron! Och
glöm inte saften förresten!!
VARIO: Alright, skall fixa det sen... latmask!!
Warrio: Tackar för det!! Nå Wario-Ware-Man, vad var det för post idag då?
Wario-Ware-Man: Tja... mestadels räkningar och reklam... förutom den nya blaskan av Tjockisnyheterna!
Warrio: Ah, äntligen något bra iallafall! ... förresten, det verkar ligga ett brev emellan alla räkningarna!
Wario-Ware-Man: Jaså gör det det? Såg jag inte.
Warrio: Tja. Det står att det är till oss iallafall.
Wario-Ware-Man: *öppnar brevet och ska börja läsa det* hoppas bara det inte är ett nytt försök till att sälja
reklam bara. Du vet hur de där försäljarnissarna ständigt kommer på nya knep för att sälja saker till folk som inte
behövs... "Tja' Wariobröder. Warigo här. Jag tänkte bara meddela er att jag kommer förbi och hälsar på senare
frampå dagen. Var ett tag sen vi sist träffades, eller hur va? Hoppas saker och ting blir lika spännande och kul som
förra gången då jag var hos er. Ses nånstans vid början av skymningen... Mvh. eran kusin ~ Warigo" Men hallå, detta
visste vi verkligen inte om! Ska bli roligt att få se Warigo igen!
Warrio: Precis. Det var verkligen ett bra tag sen vi sist sågs! Man kan undra vad han har att komma med denna gången
tro... VARIO, har du satt in bullarna i mikron??
VARIO: *kommer precis ut från köket* Ja Warrio, det har jag. Och gojan har fått mat och allt.
Warrio: Bra. Jag börjar nämligen bli lite sugen nu.. förresten så kanske du borde få veta att våran kusin Warigo
kommer hit senare idag!
VARIO: Jaså, kommer han hit idag?
Wario-Ware-Man: Just det. Han skickade ett brev med posten för att meddela att han kommer förbi nånstans vid
skymningen.
VARIO: Vad kul! Det var inte igår vi sist sågs alltså.
Warrio: Mm, precis..
*PLING!*
Warrio: Åh, verkar som att bullarna är färdiga nu!
VARIO: Ok, då går jag och tar ut de ur mikron då.
Warrio: Alright! ... där ser man, så Warigo är alltså ute på lite äventyr igen.
Wario-Ware-Man: Kan man nog säga, ja. Det var då verkligen längesen vi sist träffades.
Warrio: Kan det ha vart vid säsong 1 av Wario showen, tro?
Wario-Ware-Man: Exakt. Skall bli kul att se vad för rikedomar han smugglat med sig hem denna gången!
VARIO: Alright, här kommer snasket!
Warrio: Oboy oboy... nu blir det sockrigt snask här minsann!
Wario-Ware-Man: Skål för Warigo's återkomst till vårat ställe!
Warrio & VARIO: SKÅL!
*klirr!*
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Berättar-Wario: Wariobröderna skålar med deras saftglass och käkar lite bullar. Som det verkar så tänker Warigo
komma förbi Wariobrödernas hus en liten sväng senare idag, och troligen stanna en natt eller två. Senare frampå
dagen börjar det skymma lite uppe på himlen, och någonstans utanför ser vi Warigo gåendes, med packväska och
allt. Samtidigt borta hos Wariobröderna, där de nu sitter och tittar på TV:
Wario-Ware-Man: Mjaee... inget vettigt på TVn denna kväll inte.
Warrio: Precis. Samma smörja på nyheterna dag ut och dag in.
Wario-Ware-Man: Förutom vädret förstås. Det kanske kan vara värt att veta hur väderleken kommer se ut framöver!
TVn:**Väderlekssnubben: Döööh... ja, som ni ser här så ser det ut att bli soligt väder imorgon. På torsdag kommer
det ett litet snorregn, med extra snor och allt. På fredagen kommer det att bli vitlöksöversvämmning. Som tur är
kommer det inte så värst mycket vitlök, men det blir ändå att städa sen efter att ovädret dragit iväg, och bla bla
bla, bla bla, bla bla, blablabla...**
VARIO: Jahapp, samma slags väderförhållanden som alltid.
Warrio: Jag avskyr då verkligen snorregnet alltså. Det blir alltid så kletigt och äckligt efter att det har vart!
Wario-Ware-Man: Jaa... jag kan hålla med lite där. Ibland går vädret verkligen ur styr alltså!
*Knack knack!*
Wario-Ware-Man: Hunh, knackar det NU? ... det måste nog vara Warigo! Jag går och öppnar dörren.
Warrio: Sure!
*Öppna!* ... *Squueeak!*
Wario-Ware-Man: Men hallå Warigo, kul att du kunde komma förbi!!
Warigo: Äh, varför gå ut på äventyr utan att ens hälsa på hos sina kusiner.
Wario-Ware-Man: Kom in vet ja, kom in!
Warigo: Ok.
*Squueeak!* ... *Stänga!*
Wario-Ware-Man: Det var allt längesen vi sågs sist!
Warigo: Ja verkligen. Så, vad har ni bröder haft för er på senaste tiden?
Wario-Ware-Man: Tja.. en hel del saker. Vissa saker väldigt bra, andra inte, som typ exempel säsong två.
Warigo: Åh, så bra att höra det iallafall...
Wario-Ware-Man: Och vad har du haft för dig på sistone? Vart ute och jagat skatter eller?
Warigo: Japp, det har jag minsann! *tar fram sin stora skattsäck och visar allt glitter och guld han samlat på sig*
Warrio: WOW. Snacka om att man blir impad!
VARIO: Det där måste nog vara alla rikedomar från hela världen, eller hur va?
Warigo: Just det! Har däremot vart lite tufft för mig med allt skattjagande hit och dit på senaste tiden, så nu
har jag besämt mig för att ta det lite lugnt ett tag och bara gå ut och vandra.
Wario-Ware-Man: Jo, det där kan jag hålla med om. Ibland blir det lite slitsamt med allt skattjagande, även om det
alltid är lika kul. Slå dig ner i soffan om du känner att du behöver sitta lite.
Warigo: Alright. *sätter sig ner i soffan* Tjenare Warrio och VARIO. Så vad har ni för er numera?
Warrio: Ja... inte speciellt mycket.. förutom de gångerna då Wario-Ware-Man drar med oss på olika saker.
VARIO: Förresten har vi fått en ny liten kompis häromkring.
Warigo: Jaså, det visste jag inte! Vad heter han/hon då, och vad är det för nåt?
Warrio: Jo, det e ett litet bi, Maja. Det började den dagen då vi var ute på nån bikar-tävling, och hon var en av de
där snubbarna på läktaren.
Warigo: Jaha. Hejade någon av de på er?
Warrio: Inte en ENDA JÄVEL hejade på oss faktiskt, förutom Maja förstås.
Warigo: Så, var den däringa Maja den ende som hurrade för er??
Warrio: Exakt. Men sen efter att ha fått stå med mycket skit från motståndarna vi tävlade mot beslöt hon sig för
att hjälpa oss vinna, vilket hon ju i för sig gjorde väldigt bra. Sen efter att vi bröder vunnit tävlingen så började vi
vandra hemåt, men Maja bestämde sig för att istället följa med oss, och... ja, hon har varit med oss en hel del
gånger sen dess.
Warigo: Vet ni vart nånstans hon för tillfället håller till eller?
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VARIO: Tja.. lite här och var kan man säga. För det mesta håller hon sig till här.
Warigo: Åh, jag förstår.
Wario-Ware-Man: Jahapp, och här pratas det ser jag.
Warigo: Precis. Dina bröder berättade för mig just om ett litet bi som ni uppenbarligen gjort vän med.
Wario-Ware-Man: Åh, Maja ja! Tja, för det mesta är hon oerhört snäll av sig, och vill mer än gärna hjälpa till, oss
mestadels. Men ibland kan hon vara något tävlingslysten av sig, så det gäller att passa sig lite där.
Warigo: Jag förstår. Skall bli kul att få träffa henne nån gång här.
Wario-Ware-Man: Tja, hon kommer ofta hit då och då. Om turen är med oss så kanske hon kommer imorrn! ...
Näpp, vad säger vi. Skall vi ta och hitta på något roligt ikväll?
Warigo: Funkar fint för mig.
Warrio: Går det bra om vi tar och spelar lite Smash Bros. på Wii U;t?
Wario-Ware-Man: Ett utmärkt förslag Warrio!
Warigo: Ha, jag kommer allt att klå er. Var så säkra på det!
Warrio: Hoppas inte för mycket där bara, hä hä...
Berättar-Wario: Warigo har nu kommit på besök, och tänker övernatta hos de i några dagar eller så. Under denna
kvällen så sitter de och spelar lite Smash Bros. WiiU i några timmar, sen blir det lite mera tjatter om det som var
och en av de har pysslat med på de senaste åren, och så vidare. Efter allt det så är det dags för sängläge. När
morgonen väl kommer går allihopa upp och förbereder sig för att käka lite frulle:
Warrio: *Gääsp!* Fy fanken vad jag sovit gott inatt..
Wario-Ware-Man: Mm. Samma här.
VARIO: Jag däremot vaknade flera gånger på natten..
Wario-Ware-Man: Jaha, gjorde du det?
VARIO: Precis. Och orsaken till det var att jag ständigt kände Wario's fisar komma in genom fönstret!!
Warrio: Men fönstret var väl stängt inatt eller? Då borde du inte ha känt nåt isåfall.
VARIO: Det gjorde jag iallafall. Mer än så kan jag bara inte säga.
Wario-Ware-Man: Hm.. ok, antingen så är det nåt fel på fönstret i vårat sovrum, eller också lyckas Wario's fisar
ta sig in nånstans i huset på något obegripligt sätt. Frågan är ju då bara HUR det där ens går till..
Warigo, e frullen klar nu?
Warigo: Är på G kusiner. Har bara några vitlökar kvar att steka.
Wario-Ware-Man: Alright, bra att veta.
Warrio: VARIO, har papegojan fått nån mat nu på morgonen?
VARIO: Öhm... nä, det tror jag inte. Varför går inte du och matar den Warrio, det är ju ändå ditt husdjur.
Warrio: .. ok, jag går väl och ger den mat då.
VARIO: Thank you, då slipper jag göra det denna gången.
Warigo: Och då var vitlöken klar nu. Vart ska jag ställa den?
Wario-Ware-Man: Ställ den bredvid senapen.
Warigo: Oki-doki. *ställer vitlöken bredvid senapen*
Wario-Ware-Man: Ok, bara till att käka nu då!
VARIO: Och här kommer Warrio igen.
Warrio: Jepp. Gojan har fått mat, och den sitter nu och pickar och smaskar frön. Och jag ser att frukosten är
serverad nu!
VARIO: Precis. Sätt dig ner och ta för dig.
Warrio: Alright.
Wario-Ware-Man: Alright Warigo. Hur är det hemma hos dig dessa dar? Krånglar elen hos dig fortfarande eller?
Warigo: Mja... det har blivit lite bättre nu sen den däringa trästocken försvann, men ändå dör elen ut då och då när
jag väl ska spola i toaletten!
Warrio: Du Warigo, du borde nog ta och ringa nån elektriker som får ta och komma och titta lite på ditt hus. Du
kan väl ändå bara inte ha det så här hela tiden resten av din tid!
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Warigo: Jag vet, men det kostar verkligen MULTUM att kalla på en elektriker numera. Priserna de tar för en titt
är oerhört hutlösa så plånboken knappt räcker till, och jag vill inte använda för mycket av pengarna som jag samlat
på mig under mina skattjakter.
Wario-Ware-Man: Vi förstår.
Berättar-Wario: De sitter och pratar lite under frukosten. Sen efter att ha ätit och ställt ner disken så blir det lite
soffhäng i vardagsrummet, och Warigo har verkligen mycket att snacka om:
Wario-Ware-Man: Så, du säger alltså att det ryktas om en skatt nånstans häromkring?
Warigo: Precis. Jag vet inte vart det gömmer sig, eftersom ingen annan vet eller har tagit reda på det än. Men denna
gången sägs det vara en riktig skatt, och inte tvärtom!
Wario-Ware-Man: Jo, det är väl det vi får hoppas på.
*Ytterdörren öppnas, och in kommer biet Maja helt överexalterad*
Maja: Hörni grabbar, gissa vad jag läste om!!... *får plötsligt se Warigo framför sig* öhm.. vem är det där?
Wario-Ware-Man: Men tjenare Maja! Jo, denna snubben här är våran kusin, Warigo! Ni har nog säkert inte mötts
förut, så.. Warigo, detta är Maja.
Warigo: Åh, så det e du som är Maja alltså! Bröderna här har faktiskt berättat en del om dig för mig.
Maja: Jaoo.. öhm, angenämt att träffas Warigo.
Warrio: Nog med presenteringssnacket; Vad var det du ville visa oss Maja?
Maja: Jo, denna artikeln om att det ryktas om en skatt som finns gömd här någonstans! *ger tidningen till Warrio*
Wario-Ware-Man: Jag gissar att den ligger gömd inne i en grotta, precis som förra gången eller.
Warigo: Det får vi se när vi väl läser i tidningsartikeln.
Warrio: Alright, då börjar jag läsa nu... "Det har rapporterats om en skattgömma någonstans här i Wario Island.
I flera årtal har den skatten förblivit gömd, eftersom skattjägare inte har kunnat hitta stället där det ligger. Men
idag har det blivit ändring på det, och för att celebrera det har ett gäng Dumb-Crows ordnat upp en liten tävling.
Om du är en av de som vill vara med och försöka hitta skatten, vänligen kom till 'The Treasure Digging Contest'
nånstans
lååångt, långt bakom Wariobrödernas hus och anmäl er idag! Mh ~Tävlingsarrangören Dumb-Crow."
Warigo: Ämen ser man på, det var allt ett bra tag sen vi sist grävt upp lite pengar!
Wario-Ware-Man: Japp. Dessutom verkar det inte ligga gömd i någon liten grotta denna gången. Vad säger vi bröder,
kan detta bli våran lyckodag idag?
Warrio: You sure bet!
Wario-Ware-Man: Alright, vad väntar vi på? Nu går vi iväg och gräver upp lite rikedomar!!
*strax efter att Wariobröderna och Warigo gått ut*
Maja: Hörni, vänta på mig! *flyger iväg efter de*
Berättar-Wario: Och så "förvandlades" en lugn och skön morgon till en mer aktiv dag utanför hemmet... ok ok, jag
ska sluta skämta... det verkar iallafall som att en skattgömma har hittats, och Wariobröderna och Warigo (tillsammans
med Maja) går iväg till tävlingen för att hitta denna skatt. Senare borta vid stället där tävlingen äger rum:
Warrio: Hah, snacka om tur alltså. Vi tycks vara de enda som anlänt just nu!
Wario-Ware-Man: Ja jag ser det. De där andra kanske inte har kommit än, på grund av att vi gick upp så pass tidigt!
Men tjena, där har vi ju tävlingarrangeraren!
Tävlingsarrangör Dumb-Crow: Japp, kan ni ge er på att det är. Har ni kommit för att gräva upp lite rikedomar?
Warrio: Just det.
Tävlingsarrangör Dumb-Crow: Då har ni tur idag, för just nu så är ni de enda snubbarna som anlänt.
Wario-Ware-Man: Ja det e väl tur det! Då slipper man vänta med att få oss anmälda.
Tävlingsarrangör Dumb-Crow: På tal om det, är ni alla med som lag?
Wario-Ware-Man: Ja, det kan man nog säga. Om nu Maja här inte har andra planer..
Maja: Äh, ingen fara. Jag är på deras sida.
Tävlingsarrangör Dumb-Crow: Så ni är ett enda lag alltså. Dööh-right, då kan vi väl börja tävlingen nu isåfall!
Wario-Ware-Man: Så skatten sägs enligt er att den ligger gömd här nånstans. Har vi rätt där?
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Tävlingsarrangör Dumb-Crow: Förhoppninsgsvis så. Men ni får isåfall ta och gräva REJÄLT, för den kommer
antagligen inte bli speciellt lätt att hitta!
Warrio: Whatever, det ser vi väl då!
Wario-Ware-Man: Precis. Nu ska här grävas grabbar!!
Berättar-Wario: Och nu är grävandet i full gång! De börjar gräva med sina spadar vid alla möjliga hörn, och än så
länge verkar det gå ganska bra:
Wario-Ware-Man: *Phew... pust...* att gräva är verkligen tufft. Speciellt om man ska leta efter skatter.
Warigo: Precis. Även mina muskler börjar klaga lite där.. speciellt ryggen.. men det är ingen idé att ge upp så här
dags, för än så länge har vi bara börjat!
Wario-Ware-Man: Japp Warigo, du har allt rätt där! *börjar gräva vidare* Hur går det för er grabbar?
Warrio: Tja, bara bra som ni ser! *skyfflar ner jorden från sin spade rakt på VARIO*
Wario-Ware-Man: Öhm, Warrio...!!
Warrio: Va, vad?? *vänder sig om för att se vart jorden flyger iväg, och får se att han råkat hälla den över VARIO*
Åh, hoppsan... Ursäkta VARIO, he he...
VARIO, nerskitad med jord: Ha ha, tack så jäkla mycket för det där du.
Warrio: Ja ja, olyckor händer väl ganska lätt! Ta och fortsätt gräv nu, vi måste försöka hålla ihop som ett team om
vi ska lyckas med att gräva upp stålarna.
VARIO: Ah, alright... *fortsätter gräva igen*
Berättar-Wario: De fortsätter gräva trots små olyckor och så vidare. Efter flera tuffa tag så bestämmer de sig
för att ta en liten paus:
Wario-Ware-Man: Puh... det var ena jobbigt där hörni!
VARIO: Just det. Warigo och Maja däremot verkar fortsätta jobba på.
Warrio: Jepp. Undrar om nån av de kommer ge sig en liten stund snart...
Wario-Ware-Man: Vågar knappast tro det.
Warrio: Ursäkta om jag fördriver tiden lite med mitt pladdrande, men... genom hela denna seriens gång, av allt vi
varit med om och som hänt oss.. har vi lärt oss nånting av det överhuvudtaget??
Wario-Ware-Man: Lustigt att du frågar mig om det... tja, vi har väl lärt oss en hel del kanske. Som typ under
loppet av förra säsongen; du Warrio hade väldiga misstankar om VARIO just då.
Warrio: I know. Men nu har VARIO sagt till mig på skarpen att han inget hade med de där tjejerna att göra,
och då tror jag väl på honom. Jag har redan lagt det där bakom mig nu.
Wario-Ware-Man: Ja, det är tur det. Det e inget som vi behöver bry oss om numera.
VARIO: Men man kan fortfarande undra hur det kommer bli för oss sen när denna serien väl läggs ner..
Wario-Ware-Man: Good point, VARIO. Vi bröder kommer väl att få våran egen serie så småningom. Kanske inte med
en gång, men... ja, man vet aldrig rikigt där. Nä, vad säger ni? Ska vi ta och fortsätta gräva nu?
Warrio: Ok.
Berättar-Wario: Bröderna börjar gräva vidare igen. Trots allt nerlortande och grävande så ger de aldrig upp. Men
under tiden som de gräver börjar var och en av allihopa att sakta, men säkert tänka mer på sig själva. Och vem
bara vet åt vilket håll detta kommer luta åt:
Wario-Ware-Man: *Pust, puh...* Så jäkla jobbigt att gräva. Undrar om hur det går för de andra.. äh, de har
det väl säkert bra. Så länge alla gräver på så ska vi få detta gjort på nolltid!
Berättar-Wario: Ok, åtminstone Wario-Ware-Man verkar fortfarande vara sig själv. Men för de andra däremot så
är saker och ting lite annorlunda:
Warrio: Snacka om att det e jobbigt att gräva. Men jag får inte ge upp, efter lite mera grävande ner i jorden så
kommer ALLT att vara mitt!
VARIO: Åh nej då. Den där skatten kommer fan att bli MIN! Var så förbenat säker på det du!
Warrio: Ha, dröm på lagom du bara VARIO. Jag kommer att hitta den före dig!
VARIO: Nähä, det kommer JAG att göra!
Warrio: FÖRSÖK inte där! Ska den där skattkistan bli min då menar jag det också. Gå och gräv efter daggmaskar
eller nåt istället så jag får ha min skatt ifred!!
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VARIO: Grr... VÄNTA DU. Jag ska allt hitta den före er andra!
Borta hos Maja:
Maja: Puh... verkligen jobbigt att gräva. Men, om jag hittar den där skatten före alla de andra så kommer jag att
gå hem rik!! ... Ok, ingen tid att slösa på att sitta och prata Maja, gräv på nu!
Borta hos Warigo:
Warigo: *Pust, phew...* rätt kämpigt att gräva efter skatter numera. Men så länge jag inte saktar ner mitt tempo
så ska jag allt gräva upp rikedomarna på nolltid, ha ha ha ha!!
Berättar-Wario: Ja, än så länge verkar det hela inte ha brutit ut än, men det kan komma att ändras senare. Alla
fortsätter gräva på trots deras plötsligt nyblivna egoistiska sidor. Långt senare frampå har de grävt upp nästan
hela planen, och spänningen är olidligt stor för var och en av de:
Warrio: Nä... nu har jag verkligen grävt ÖVERALLT här på planen, och snart har vi nått bottnen på själva grunden!
VARIO: Ähum... Warrio, du STÅR i min grop!
Warrio: Va, står JAG i DIN grop? Ha, knappast. Detta är MIN grop, du har inte ens grävt några!
VARIO: Lägg av. Jag stod faktiskt här och grävde tills du kom och satte din feta fot här!!
Warrio: Äsch, mina fötter är då inte feta! Däremot så är din MAGE ganska fet!
VARIO: Äh, håll truten med dig där!!
Samtidigt borta hos Maja, där hon har stått och grävt i samma grop i flera timmar:
Maja: Hm.. jag verkar känna något här under.. någonting som påminner om... en kista?!! *gräver bort det sista av
jorden så snabbt hon bara kan så att skattkistan syns helt och hållet* Tjo-hoo, jag har hittat det!!
Borta hos Warrio och VARIO:
Warrio: Jaha, vad fanken skriker hon för nu då.. bäst att gå och se efter!
VARIO: Nej, JAG går och ser efter. Du ska då faan inget se, ditt giriga lilla arsle!
Warrio: Håll snattran med dig ditt stora kadaver till tjockis! Du ska inget få se, jag tänker hinna dit före dig!!
VARIO: Lägg av va! JAG kommer allt att hinna dit först!!
Väl borta hos Maja, där hon nu fått upp kistan ur gropen:
Maja: Wahoo!! Jag hittade den, jag hittade den!! Skatten är...*blir bortknuffad av Warrio* Nää!?
Warrio: Ämen ser man på, jag har hittat skatten! Och den är min, BARA MIN!! *blir bortknuffad av VARIO* Oof!!
VARIO: Äh, skitsnack. Den är MIN. Jag hittade den först! *Warigo kommer och tacklar bort VARIO* OOW!!?
Warigo: Men tjenare där. Det var då inte igår man såg såna här små diamanter och ögonstenar inte!!
Maja: *knuffar undan allihopa* Lägg ägg allihopa! Det var faktiskt JAG som hittade den här skattkistan! Ni andra har
inte gjort ett dugg för att förtjäna det här!!
Warrio: Äh, tyst med dig ditt lilla flygfä!! Jag såg den först, och då måste allt detta vara mitt!
VARIO: Ha-ha, snyggt försök där Warrio.
Maja: Och VEM kallar du flygfä va?! *kör fingren i ögonen på Warrio*
Warrio: AAJE!! Ok, vad säger du om det HÄR då!! *drar i Maja's vingar så att de lossnar*
Maja: AAJ!!! Vad gjorde du så för, det där gjorde faktiskt ont!!
Warrio: Hä hä. Ja, så kan det gå om man bråkar med en liten tjockis som jag!
Maja: *börjar få världens mest ondsinta ögon de andra knappt ens skådat*
VARIO: Ajdå, detta bådar inte gott!
Warrio: Äh, hon kommer säkert bara att börja böla lite. Det är väl allt kanske!
Maja: GRR... AAAARRGH!!!
Warrio: *Fuuiis...* Ooh-oh...
Berättar-Wario: Och så börjar världens mest våldsamma slagsmål Wario-Island ens sett. Wario-Ware-Man, som
för tillfället har blivit trött av allt grävande och vilar sig lite, kommer nog snart att lägga märke till slagsmålet:
Wario-Ware-Man: *Suck...* här har man stått och grävt i timtal, och ändå hittar man ingenting! ... jag börjar
snart fundera på om vi kanske skall ta och ge fan i detta och bara gå hem... men, vad hör jag där borta? *får syn
på det oerhört stora slagsmålet som nu pågår en bit ifrån honom* Men vad fanken är det de har börjat bråka om
egentligen!?? Får ta och springa dit och se efter!
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Väl borta vid stället där slagsmålet äger rum:
Wario-Ware-Man: Men hallå eller, VAD pågår här egentligen?!! Hörni, kan ni sluta bråka eller!! Sluta med det
genast!!
*rökmolnet upphör sig, och efter att molnet försvunnit visar sig Warrio, VARIO, Warigo, och Maja, vilket alla har
blivit så pass ihjälspöade så att de nästan knappt kan röra sig*
Wario-Ware-Man: Ok, vad e det som har hänt här då som gör att ni råkar i luven på varandra?
Warrio: Jo.. Det där lilla flygfäet här påstår att hon var först med att hitta skattkistan!!
Wario-Ware-Man: Jaså? Stämmer det Maja?
Maja: Jadå, det stämmer allt! Men ingen här tror mig!
Warigo: Öhm.. JAG tror på henne. Jag var knappast inblandad i det här.
Wario-Ware-Man: Jag pratar inte med dig Warigo. Så, om det nu är Maja som har hittat skatten, då innebär det
att vi inte behöver stå och gräva mer. Men först vill jag ha reda på vad det var som utlöste bråket, och VEM det
det var som började!
Maja: Det var Warrio! Han började med att kalla mig för flygfä.
Warrio: Och i försvar så petade hon mig i ögonen!!
Maja: Och sen efter det så ryckte han vingarna av mig!!
Wario-Ware-Man: Alright, alright, lugna er båda två nu. Warrio, om du fortfarande har Maja's vingar.. kan du
vara så vänlig och ge de tillbaka till henne igen!
Warrio: Nej. Däremot tycker jag det skulle bli något intressant att se hur hon kan flyga utan vingar!
Wario-Ware-Man: Lägg av nu Warrio! Ge henne vingarna nu, annars lämnar vi dig här ute ensam! Och det skulle du
inte tycka vore speciellt kul, eller hur.
Warrio: ... Alright. Här har du vingarna Wario-Ware-Man. *Ger vingarna till Wario-Ware-Man*
Wario-Ware-Man: Tack! ... Ok Maja, här är dina vingar. *ger vingarna till Maja*
Maja: Tackar. *Tar vingarna och försöker trä på de på ryggen igen*
Wario-Ware-Man: Kan du få de till att sitta på ryggen igen?
Maja: Oroa dig inte, jag kommer att få till det på något sätt. Kommer visserligen ta lite tid för det att läka, men
man får hoppas på det bästa.
Wario-Ware-Man: Ja, det får man hoppas på iallafall... Men hallå, vart tog kistan vägen?!!
Warigo: Men, stod det inte här bakom oss alldeles nyss??
Warrio: Jodu, det gjorde den...
Maja: Jag tror jag ser något där borta, och det där... vad det nu ser ut att vara för någonting verkar ha våran skatt!!
Wario-Ware-Man: Hmm... om det nu inte är den där Monitorn vi ser där!!
Monitorn: Åh nej, inte de där tjockisarna igen!!
Wario-Ware-Man: Så, du är alltså i farten igen va!
Monitorn: Ja, vad annars. Jag försökte att sno denna kista från er när ni väl hade vänt ryggen till!
Warrio: Men... varför?
Monitorn: Ehm... jo, jag hade tänkt sno med mig den ner till stan och spendera alla kosingarna på kasinot!
VARIO: Väldigt meningslöst av dig tycker jag..
Monitorn: Håll käft tjockis!!
VARIO: Sorry...
Monitorn: Käft sa jag! Varken du eller ni andra har att göra med vad jag tänker planera. Har jag planerat på att
gå ner till kasinot så har jag, så det så, och NI kan inte stoppa mig!!
Wario-Ware-Man: Tja, det får vi väl se.
Warigo: *står bakom Monitorn* Ähum, titta bakom dig!
Monitorn: *tittar bakom sig* hunh?
*POOM!!*
Warigo: HA. Det DÄR var du allt inte beredd på va!
Monitorn: *flyger iväg upp i luften av käftsmällen Warigo gav honom* Mummel, grummel, bzztt... VÄÄNTA NI bara.
Jag kommer allt tillbaka, var så jäkla säkra på det ni!!!
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VARIO: Försöka säga det där till din hustru bara!! ... om han nu hade nån, det vill säga.
Wario-Ware-Man: Pass på. Ta emot kistan nån av er innan den går sönder!!
Warrio och Maja: *tar kistan innan den faller på marken* Ingen fara, vi har den!
Wario-Ware-Man: Phew. tack gode vitlök där.
Warigo: Alright, med den där fyrkantiga saken väck och med en hel full kista i händerna, så kan vi väl lika gärna
vandra tillbaka till Wariobrödernas högkvarter och dela på fyndet?
Wario-Ware-Man: Just det. Vi måste ju ta oss hemåt nu, annars kanske vi missar tjockis-nyheterna ikväll. Raka
vägen hemåt nu då!
Berättar-Wario: Och så, efter en lång och intensiv grävardag så går våra vänner (... eller fatsos... ok ok, jag borde
väl kanske ge mig där, men det låter faktiskt lite roligare så) bort hem till sig med en full kista i nävarna. Senare
frampå kvällen efter att de kommit till brödernas hus så räknas det kosingar och rubiner minsann:
Warrio: Hä hä, där ser man. Då var vi återigen rika som knösar!!
Wario-Ware-Man: Tyvärr får vi ta och dela broderligt mellan varandra, för som vi nu vet så var Maja först med att
hitta skatten!
Maja: Precis. Men ingen fara, jag tänker inte behålla det mesta för mig själv. Jag tar det som är kvar i kistan,
resten får ni bestämma hur mycket ni vill dela mellan varandra.
Wario-Ware-Man: Ok. Warigo, hur mycket av det här vill du ha av oss?
Warigo: Ungefär under halva. Min säck är ändå så pass full att det mesta inte skulle få plats.
Wario-Ware-Man: Alright.
Warrio: Synd att VI inte får behålla allt.
VARIO: Jag vet Warrio. Men så är det ibland. Man kan inte alltid få behålla alla rikedomar i livet.
Warigo: Alright, då var det dags för mig att ge mig av igen då. Jag måste komma iväg på ett litet möte i god tid.
Wario-Ware-Man: Ok Warigo, vi förstår. Men hör gärna av dig igen nån gång senare i framtiden!
Warigo: Sure. Bye bye kusiner!
Warrio och VARIO: Bye bye Warigo!
Wario-Ware-Man: Ska du iväg du också Maja?
Maja: Mjaa.. inte än. Jag stannar här i några timmar till.
Wario-Ware-Man: Alright.
*RAAP!!*
Wario-Ware-Man: ... Warrio, var det där DU??
Warrio: Ops, sorry. Måste vart vitlöken jag nyss åt..
Berättar-Wario: Och såå... slutar ännu en dag för våra bröder. Kan knappt fatta att det bara e två episoder kvar
av denna serien, alltså... Nåja, as usual, missa inte den sjunde episoden av The Wario Show; Säsong 3, för då går
Wario och Wariobröderna ut och spelar lite golf ute i skogen.
Slut~The End...
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