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! Specialavsnitt: Säsong 3; De sista episoderna, biet Maja's introduction, osv!
(Datum detta påbörjades/skrevs klart: 08/04/2017 20:02-03/05/2017 23:40)
Wario: Japp, det e jag här igen. Var nog ett bra tag sen vi sist sågs. Som ni vet så är jag nu inte längre
berättare för denna showen som nu har lagts ner. Däremot så tänkte jag att det kanske vore bra om jag och
Wariobröderna skulle ta och diskutera den tredje säsongen lite, hur biet Maja kom till att figurera i denna serie,
och lite annat eventuellt trams och fakta. Just nu är jag hemma hos Wariobröderna, för denna dagen jobbar vi
inte vid Wario and co Media, så vi har det ledigt just nu.
Wario-Ware-Man: Precis Wario. Vem vet, det kanske även kommer visas lite behind-the-scenes material, typ
bloopers, tabbar, och så vidare.
Wario: Exaktamenté. Även om jag kommer finna vissa saker något pinsamt så lovar jag att inte ta åt mig.
Wario-Ware-Man: Det ÄR just det vi får hoppas på iallafall...
Wario: Aja, whatever... om vi går över till dig Wario-Ware-Man. *plockar fram lite papper ur sin mapp*
Angående den första episoden av tredje säsongen; Du och dina bröder skulle delta i en Bikar-tävling i det
avsnittet, eller hur?
Wario-Ware-Man: Korrekt.
Wario: Och hur gick den tävlingen då?
Wario-Ware-Man: Det var på väg att gå åt helvete för oss där, tills våran nu nära vän Maja hoppade in och
gjorde så att vi vann.
Wario: Just det. Vi kommer till det där biet senare... VARIO. I den andra episoden så var jag vid din lilla minikyl
och skulle stjäla din dricka. För att hindra mig från att vara där något mer så låste du det, men sen så blev du
törstig på grund av nånting...
VARIO: Ja, och jag VET att det var DU som var orsaken till det.
Wario: Ja, jag vet. Hur kändes det att vara törstig i flera timmar, och HUR tog du dig an det?
VARIO: Tja... det var inte utan några slag eller så från en viss operasjungande skithög, som av någon anledning
hade blivit granne med oss mittemot. Sen kom det en viss datorskärm och stal min spar-näsa för att spela nere
på ett kasino. När jag väl hade tagit tillbaka min spar-näsa igen, och efter att jag vaknat igen så såg jag att
nyckeln till min minikyl inte var där i längre. I slutändan så... ja, man kan säga att jag tuppade ner på soffan i
vårat hus i slutändan.
Warrio: Hm. Angående den där operasjungande skithögen... bor han fortfarande mittemot oss eller?
Wario-Ware-Man: Njaee. Jag tror inte det. Han har nog flyttat nu vid det här laget.
VARIO: Kanske på grund av alla sakerna som hände honom i den andra episoden, heh heh...
Wario: Mycket möjligt. Mycket möjligt...
*dörren slammar upp, och in kommer det ett bi springandes*
Maja: Tjena bröder! Hur har ni det?
Wario-Ware-Man: Ah, Maja! Jo, bara bra. Wario och vi andra har just börjat att diskutera lite om den tredje
säsongen som har varit.
Maja: Ok. Får jag vara med och prata lite kanske?
Warrio: Sure.
Wario: Tja. Eftersom detta specialavsnitt mestadels tar place inne i Wariobrödernas hus här, så tror jag inte att
det blir så värst mycket scenskiftningar till höger och vänster. Förutom de där blooperna som kommer komma
senare frampå.
Wario-Ware-Man: Vilket kanske bara är tur det...
Wario: Ja ja, strunt i det nu iallafall. Maja, vi började just att prata lite om dig innan du kom. Kan du berätta
lite om hur du kom till att bli Wariobrödernas nya kompis, och hur du kom in i bilden?
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Maja: Tja... det är lite av en historia, men... vad jag kommer ihåg så var jag var lite trött på livet vid mina
hemtrakter, så jag beslöt mig för att sticka iväg och upptäcka nya områden och saker. Plötsligt fann jag mig själv
på en plats jag aldrig tidigare varit på. Efter att ha virrat omkring lite så kom jag sen till en Bikar-tävling. Jag
bestämde mig med en gång för att sitta uppe på läktarn och hurra för de jag hejade på... ja, på så sätt började det väl.
Warrio: Alright, då vet vi det nu iallafall.
Wario: Då var det den tredje episoden nu då; ni andra skulle iväg bort och delta i en blomstertävling. Hur slutade
det hela?
Wario-Ware-Man: Jo... det enda vi kan säga är... att det var Maja som tog hem segern.
Warrio: Men vi fick iallafall andra pris, så det var inte så värst synd om oss.
Wario-Ware-Man: Må nog hålla med dig där Warrio. En liten fjuttig silverbuckla är inte något att direkt lipa för.
Wario: Och ni har inget mer att tillägga om det?
Warrio: Nej.
VARIO: Inget från min sida iallafall.
Wario: Alright. Fjärde episoden nu då... Det var den gången då jag var jäkligt uttråkad och ville göra livet extra
surt för VARIO. Jag blandade även in dig i det hela, Maja. Hur var det att gå runt med en pytteliten VARIO
i armen hela tiden?
Maja: Jaoo, hi hi... om jag ska vara ärlig så njöt jag faktiskt lite av det hela.
VARIO: Så schysst av dig att säga det där då...
Maja: ... tills jag insåg att VARIO egentligen inte var nån mjukis. Som tur var visste han redan vem som låg
bakom det hela.
Warrio: Vilket ju förstås visade sig vara Wario själv! *pekar på Wario*
Wario: Ok, ok. Det var jag som var ansvarig för det där, men jag fick väl ändå smaka på mitt straff sen i slutet.
Wario-Ware-Man: Alldeles precis.
Wario: Vidare till episod fem nu... Ni bröder skulle åka ut och kampa i naturen då. Hur gick det om man får fråga?
Wario-Ware-Man: Väldigt pissigt om man får säga det kortfattat nog, eftersom nån snubbe kom sen och snodde vårat
tält innan vi kom tillbaka till vårat lilla campingställe. Efter att ha traskat runt hela natten så fick vi bli tvungna
att haffa en buss på vägen hem.
Wario: Ni andra har inget att tillägga, eller?
Warrio: Jag har det. Typ då vi skulle bort och kolla lite på en park mitt ute i naturen.
Wario-Ware-Man: Däremot så hände det en del dåliga saker där, som typ att VARIO blev söndersniffad av en
flock Warionäsor i dammen, och även det där sista med Warrio, då han lyckades ha sönder en hel fontän genom
att bara ta kort på den.
Warrio: Ähum, jag försökte faktiskt bara ta kort på en liten Warionäsa.
VARIO: Ja, vi vet. En sista sak som hände var att Wario-Ware-Man plötsligt föll nerför ett vattenfall.
Warrio: Jepp. På vägen ner hade han även tappat byxorna, hö hö..
Wario-Ware-Man: Öhm, det där tycker jag inte ni borde skratta åt!
Warrio: Sorry.
Wario: Då var det episod 6 nu då... Wariobröderna, eran kusin, Warigo, kom hem till er för en liten visit, stämmer det?
Wario-Ware-Man: Precis. Och inte nog med det, Maja kom sen till oss dagen efter och berättade för oss om
en begravd skatt som någon hade hittat, och då hade det bestämts att det skulle hållas en liten tävling som gick
ut på en enkel grej; den som var först med att gräva upp den skatten blev ägaren till rikedomarna i den.
Wario: Hur gick den tävlingen för er då?
Wario-Ware-Man: Det var något slitsamt måste jag säga. Om det inte var den ena som stånkade och flåsade
medans han fortfarande grävde i gräsplätten, så var det nån annan som plötsligt flippade ur och började tänka mer
på sig själv... vilket man kan säga om de där två bröderna bakom mig. *pekar på Warrio och VARIO bakom sig*
Warrio: Jaoo. Det må nog vara hänt. Jag tror nog det bara var så jäkla varmt ute, och även det att var och en
av oss blev mer och mer besatta av att hitta och ta credit för fyndet, även om det inte var en själv som faktiskt
hade hittat den från början.
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Maja: Och inte nog med det, Warrio här ryckte även vingarna av mig medans han argumenterade om skatten jag
hade hittat! *tittar på Warrio med en arg blick*
Wario-Ware-Man: Ja ja, men nu är väl det hela ändå förbi och glömt eller?
Warrio: Precis. Och jag bad faktiskt om ursäkt senare på kvällen. Jag kommer nog inte göra om det igen.
Maja: Alright. Ursäkten godtas.
Wario: Alright. Episod 7 näst på tur då.
Wario-Ware-Man: Det var då vi var ute och spelade golf, eller hur?
Wario: Exakt. Oturligt nog så gick det hela åt helsike på grund av en viss klant som hade satt igång den där
konstiga golfklubban...
VARIO: Jag veet... men ett misstag var ett misstag, och jag kunde inte veta att den där förplånkade klubban
låg i golfväskan.
Wario: Har ni kvar den där klubban än?
Wario-Ware-Man: Japp. Den ligger nu undanskymd någonstans långt nere i källaren. Vi har försökt att få
organisationsägare intresserade av den, och visserligen har de visat starkt intresse... fast på helt fel sätt förstås.
Wario: Ah, sicken jäkla osis. Man kan ju ändå alltid hoppas på att ni någon gång blir av med den där golfklubban.
Wario-Ware-Man: Samma här. Personligen vill jag inte ens se den längre.
Wario: Hm... episod 8 behöver vi nog möjligen inte ta upp... om nu någan av er inte har något att säga om det förstås?
Wario-Ware-Man: Äsch, det är väl ändå lika bra att ta den också eller. Tja, i det avsnittet skulle Maja hjälpa
oss med att baka en rulltårta... vilket gick åt fanders.
Maja: Just det. Om jag är ärlig så är jag fortfarande inte speciellt bra på att baka.
Warrio: Så du har inte övat dig något mer sen dess?
Maja: Nej.
VARIO: Angående om själva episodtiteln... vad hade den för mening egentligen?
Warrio: Jag antar att episodtiteln "Baka med Maja" var en parodi av bakprogrammet "Baka med Manuela" som
sändes på åttan för något år sen eller så.
Wario-Ware-Man: Warrio har helt rätt där. Har inget mer att säga om det.
Wario: Ok, det var episoderna alltså. *lägger undan sin mapp* jo, en liten sak Wario-Ware-Man; i det förra
specialavsnittet sade du något om den där vädermaskinen som du uppfann en gång. Har den använts något mer
sen dess?
Wario-Ware-Man: Hm... jag är ärlig med det här nu, och... nej, den har förblivit helt orörd. Den får stå kvar
i garaget, ocj jag tänker INTE röra den något mer på ett ganska bra tag... om det nu så kommer ta flera år
för mig att ens komma på den tanken igen.
Wario: Alright. Var det något mer vi skulle visa eller?
Warrio: Var det inte det där med alla de där tabbarna?
Wario: Å, just det ja. Vänta bara lite så ska jag rota fram videobanden! *rotar lite i sin ryggsäck med olika
saker i* Aah, HÄR är de!
Maja: Hm. Ja, man kan även se att det står "Bloopers" på videokasetterna.
Warrio: Och även en liten mention om att videobanden tillhör "Wario and co Media".
Wario: Precis. *Stoppar i ett av banden i videospelaren* Ok grabbar, då sätter vi igång bandet nu och gluttar
på lite bloopers!
VARIO: Det kan du allt lita på sörru.
Wario sätter igång videobandet och gör sig bekväm i soffan med de andra. När bandet väl går igång ser vi
titeln "The Wario Show: Bloopers!" komma upp i rutan. Efter det kommer den första laddningen av bloopers.
----Start of The Wario Show: Bloopers-----Episode 14: Blooper #01-Wario, vid sitt utedass: Hnn.. Hnnn...
Warrio: Jaha, nu ska han lägga en vitlök igen.
VARIO: Jepp. Men det låter inte lika bedrövligt som för 6 dagar sen.
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*Fluuuush!*
Wario: Aaah, var bannemig skönt.. Tjena bröder, ni ligger och trynar som vanligt!
Wario-Ware-Man: Japp. Kan du ge dig på.
Wario: Ok. Ha det så bra!
Warrio: Detsamma!... Åter till trynandet bröder.
Borta hos Wario:
Wario: Hm... Undrar om jag glömde nåt inne på dass.. Får nog gå och kika efter..
*Slam.*
... *KAABOOOM!!!!*
Wario: Ah, här e den!... Huh?? Vart tog dasset vägen? *tittar bort mot Wariobröderna, där de ligger i sina
hängmattor och latar sig, och sen ovanför sig* Vad?! ... YAAAARGH!!!
*BRRAABOOOM!!*
Wario: Host, harkel... Pheew... Vilken STANK!!
Wariobröderna: Waa-ha-ha-ha-ha-haaa!!!
Wario-Ware-Man: Hah hah. Verkar som att dasset landade rakt på dig istället!
Wario: Ha ha. Jättekul bröder, jäätte-kuuul...
--Episode 21: Blooper #01-Wario-Ware-Man: Alright, då var vi här grabbar.
Warrio: Herrevitlök, tänk att Konsum fortfarande finns kvar efter alla dessa år!
VARIO: Jepp, konstigt. Egentligen är det väl Coop Konsum som borde gälla nu.
Wario-Ware-Man: Jaja, inget vi behöver bry oss om nu. Vilken affär vill ni att vi först ska gå in på?
VARIO: Vad sägs om Garlic Paradise?
Warrio: Du, jag har vart därinne förut, och när jag smakade på deras vitlök då så var det fan pyton!
Wario-Ware-Man: Jag vill gå in där iallafall. Vem vet, de kanske har bättrat sig genom åren.
Warrio: Ok, Garlic Paradise först då alltså.
Väl inne i Garlic Paradise:
Warrio: Wow. SNACKA om att de har ändrat saker och ting sen jag sist var här!
VARIO: Allting ser också mycket fräschare ut dessutom.
Wario-Ware-Man: Vågar ni grabbar prova en varsin vitlöksklyfta eller?
VARIO och Warrio: Sure!
Wariobröderna provar en varsin klyfta för att se om vitlöken går att äta. Till deras och Warrio's förvåning
smakar det rätt hyggligt:
Wario-Ware-Man: Yummy yum! Snacka om delikát!
Warrio: Och upp ur gapet vreser sig den härligt underbara vitlöksstanken...
*några flugor flyger förbi Warrio's mun, och dör av stanken som kommer ut ur gapet*
Wario-Ware-Man och VARIO: *HOST!! PHÖÖH!!* FY FANKEN vad din andedräkt stinker!!
Warrio: Va? Vad menar ni??
Wario-Ware-Man: Din andedräkt stinker faktiskt mer än vad det brukar göra! Har du glömt borsta tänderna på
sistone!?
Warrio: Vadå? Vi brukar väl aldrig borsta tänderna, eller??
Wario-Ware-Man: Du, vi borstar visst våra tänder, till skillnad från Wario!
VARIO: Jag tycker du borde känna på din egen andedräkt Warrio!
Warrio: *rycker på axlarna* Alright. Jag får väl lukta på min egen andedräkt då isåfall. *håller händerna för
munnen och släpper ut sin andedräkt* Åh fy!! Till och med JAG dör av det där!!
Wario-Ware-Man: VARIO, gå in på konsum och köp en tandborste och tandkräm till Warrio. Han kan bara inte
gå runt och stinka i munnen så där!
VARIO: Alright. *sticker ut ur Garlic Paradise för att gå in på Konsum*
Warrio: Tja... inte nog med att ni bröder blir illamående av min stank, även alla andra härinne verkar lägga sig
ner på golvet som fluger!
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Wario-Ware-Man: Kanske får dig att tänka på att börja borsta tänderna mer ofta, och INNAN vi går eller
åker iväg någonstans.
Warrio: ... whatever, jag måste ändå äta upp den här vitlöken efter att jag borstat tänderna sen.
Wario-Ware-Man: Warrio...
Warrio: Sorry...
--Episode 21: Blooper #02-Warrio: Men tjena, Wario-Ware-Man. Äntligen hör man dig! Jag har försökt ringa dig vid flera till fällen, men
du svarade aldrig.
Wario-Ware-Man på andra linjen: Jao, jag försökte och trycka på den där gröna lurknappen, men det hade
frusit fast, så jag fick bli tvungen att slå mobilen på väggen för att få bort frosten!
Warrio: Jaså, har du fått frost på mobilen?
Wario-Ware-Man på andra linjen: Japp, kan man säga. Men iallafall, vart fanken är ni bröder nånstans
egentligen?? Jag har gått och letat efter er i flera timmar nu!
Warrio: Vi har stått här vid kassan hela tiden och väntat på dig. Och samma sak kan vi fråga dig; var är DU
någonstans??
Wario-Ware-Man på andra linjen: Inne i själva lagerrummet, verkar det som. Visserligen har jag ingen aning om
vart man hittar ut, men...
Warrio: Och dessutom har VI ingen aning om vart det där lagerrummet ligger heller, så...
Wario-Ware-Man på andra linjen: Jaha, då är det kört på den fronten där alltså...
Warrio: Jag kan nog fråga nån som vet.
Wario-Ware-Man på andra linjen: Och man undrar; OM det där kommer fungera.
Warrio: Ja ja, man får väl hoppas på det.
Warrio frågar personalen om vart lagerrummet ligger, men trots att de vart och arbetat på Konsum i flera år
är det INGEN av de som vet vart det rummet är i byggnaden:
Warrio: Jag försökte mitt bästa, men uppenbarligen vet INGEN av personalen här om vart lagerrummet är!
Wario-Ware-Man på andra linjen: Detta var ju bannemig hopplöst! Jag kommer aldrig kunna komma ut härifrån!!
Dessutom börjar jag frysa baken av mig när som helst nu!
Warrio: Tja, kanske kan jag hjälpa dig lite på traven, eller?
Wario-Ware-Man på andra linjen: Det vore galant av dig! ... om du nu har något vettigt att komma med förstås.
Warrio: Oroa dig inte över det. Kanske borde du börja röra på dig lite, eller ska du bara stå i lagerrummet och
frysa ihjäl?"
Wario-Ware-Man på andra linjen: Ah, du har nog rätt där. Bäst att röra på skinkerna då! *Ska just börja, men
märker att hans ben just har frusit fast i marken* Vad i... Uh oh!
Warrio: Wario-Ware-Man? Vad har hänt??
Wario-Ware-Man på andra linjen: Erm... Warrio, det verkar som att jag har frusit fast!
Warrio: Aj! Det där låter inte bra!
Wario-Ware-Man på andra linjen: Men för fanken mobiljäkel, dö inte nu!! Hördu... Ah, skit ocks...
Warrio: Wario-Ware-Man? Wario-Ware-Man? Jaha, där dog nog batteriet på hans mobil igen...
VARIO: Warrio, en Warionäsa är vid våra varor och snokar!!
Warrio: Vad, du skämtar eller??
VARIO: Nej, jag skämtar inte! Den e sketstor, och den har redan slukat i sig halva skiten!
Warrio: Undrar hur fan den kom in hit bara... Alright, kommer VARIO!!
--Episode 22: Blooper #01-VARIO: Hörni grabbar, vill ni veta vad jag just ser på Wario's TV nu??
Warrio: Va, vad är det de rapporterar om VARIO?!
VARIO: Jo, det ser ut som att en jättestor piratkvinna har börjat stampa omkring Wario Island. Dessvärre inga
större skador på byggnaderna, men vissa av de har åtminstone sparkats iväg. Och enligt rapportören så är hon ute
efter Wario!!
Wario, som tjuvlyssnar: Jaha, VAD tjafsas det om nu då?!
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Wario-Ware-Man: Jo, enligt Tjockis-Nyheterna så ser det ut som om en jättestor pirattjej börjat göra rampage
runt omkring Wario Island!!
Wario: Pirattjej?? Låter lite familjärt hos mig... Får jag se... Vafan, det där är ju Captain Syrup! Vad gör hon här!!
*THUMP!!*
Efter att Wario sagt sitt så börjar det plötsligt skaka något oerhört i marken. Först känndes det bara som en
jordbävning, men när han väl tittar upp så ser han den ärkefiende som han alltid avskytt under åren, jättestor,
ståendes flera meter ovanför honom och Wariobröderna:
Syrup: Ha HA, så det är HÄR du hållt hus de senaste sju åren...! Aah, aah!! *tappar balansen och ramlar ner rakt
på Wariobröderna's tomt*
Syrup: Oow!! Det DÄR var verkligen en rätt hård landning!
Wario-Ware-Man: Tja... för oss bröder känns det faktiskt ÄNNU värre!
Syrup: Äh, whatever. Jag är iallafall rätt nöjd med det hela! ... trots det så måste vi nog ändå ta och göra om
den här scenen, eller hur?
Wario: Precis...
Syrup: Ah, var väl just det jag trodde. Just typiskt. Jag som precis hade vant mig vid denna posen; att ligga
ovanpå ett gäng fatsos! JUST typiskt...
--Episode 22: Blooper #02-Wario-Ware-Man: Jahapp, nattetid alltså. Iallafall, bortsett från hennes parfymdoftande fötter, så kan vi fan
inte ha det så här längre!! VARIO, du får ta dig ut och köpa nåt medel som krymper henne till normal storlek.
VARIO: Men, tänk om hon vaknar då?
Wario-Ware-Man: Bara smyg bort till den där affären där borta och köp ett sånt där medel så att vi kan få ett
slut på det här!
VARIO: Ok, ok. Lita på mig Wario-Ware-Man!
VARIO försöker och lyckas att ta sig ut ur bysten under Syrup, och smyger iväg till affären för att köpa ett
förminskningsmedel. Under tiden så brottas de andra bröderna med att komma ur Syrups bröst, som konstant pressar
ner de i marken. Efter lite kämpande kommer de äntligen ur:
Wario-Ware-Man: Phew. Snacka om tunga bollar alltså.
Warrio: For certain. Iallafall, det enda vi kan göra nu är att sitta här och vänta på att VARIO kommer tillbaka.
Wario-Ware-Man: Exakt. Hoppas bara att han köper rätt nu..
30 minuter senare:
Wario-Ware-Man: *GÄÄSP!* Vilken tid han tar på sig.. Börjar bli dåsig snart.
1 timme senare:
Wario-Ware-Man: Nä, nu har han fanimej vart borta i över en timme. Ska det ta sådan tid för honom att komma
tillbaka med en liten medicinburk!?
Warrio: Och Wario håller på och brottas med Syrups fötter ser jag.
Wario, som just håller på att bråka med Syrups fötter: GRR. Släpp mig, din stora pirathagga!! Släpp mig!! Annars
ska du fan få smaka på fotmassage minsann!!! *börjar att slå på hennes fot till ingen som helst effekt, förutom
att Syrup i sömnen tar tag i Wario med hennes andra fot och slår ner honom genom marken*
Wario-Ware-Man och Warrio: What the...?!!
Syrup, som precis vaknat: Hunh...? vad var det som small så?!
Wario-Ware-Man och Warrio: *pekar på Syrups fot*
Syrup: Vad? *tar bort foten och får syn på ett hål, där Wario nu sitter upp och ner långt nere* Nämen titta,
verkar som att min feta rival fick sig en kyss av pirattjejens söta lilla fot, he he! ... Måste säga att du faktiskt
förtjänade det där.
Wario: Ha-ha, jätteroligt... Men... bara så du vet... så blir vi ändå... tvungna att göra om den här... scenen...
*börjar att tuppa av*
--Episode 23: Blooper #01-Drawcia: Oaah, vilken kväll det har varit. Inte nog med att jag fick målat en hel värld, jag fick även tag i några
själar på köpet!!
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Wario-Ware-Man, inuti penseln: Så, du store... vad vi nu ska kalla dig för. Vad tänker du göra med oss tjockisar?!"
Drawcia: Det är det vi får se. Just nu vill jag bara hoppa i säng och koppla av..
Drawcia byter om till pyjamaskläder och hoppar i sängen, och plockar fram sitt Nintendo DS och börjar spela. Inne
i hennes magiska pensel däremot verkar det hända lite annat:
Warrio: Jahapp, det ante mig. Hon har alltså gått till att från att vara en galen färgblind häxa till en typisk
tonårstjej... ok, kanske inte SÅ typisk, men ungefär nånstans på den fronten, mittemellan kanske...
Wario-Ware-Man: Njaa, som om jag skulle oroa mig över det där... *pekar bort mot ett litet utehus i närheten*
Warrio: Vad?? Säg INTE att det finns ett utedass även härinne också!!
Wario: Jodå, klart det finns det. Detta är bara min TURDAG alltså...! eller tur-natt... skit sak samma, nu ska
jag gå in och lägga en vitlök!
Wario-Ware-Man: Visst, gör det.. inte för att vi vill veta vad som pågår därinne men... Ok kära läsare, vi må nog
ha sagt det här förut, men det där om att Wario hela tiden går på dass, vi tänker inte...
*KABOOOM!!!*
Wario-Ware-Man: Vad i hela...?!
Efter att röken lagt sig så ser Wario-Ware-Man och Warrio Wario ståendes på stället där utedasset först stod,
med byxerna neddragna:
Warrio: BWAA-HA-HA-HAA!! Detta är andra gången på raken som han får smaka på avgaserna från sitt eget utedass!
Wario: Ha-haa... very funny... jag hade knappt ens börjat skita faktiskt.
--Episode 23: Blooper #02-Drawcia: Alright. Om jag minns rätt så skulle det vara två morötter, två gurkor, tre rödlökar, och... vad var det mer...
Wario, inuti Drawcia's pensel: Öhm... två Warionäsor kanske?
Drawcia: Äh, lägg av va, det ska det väl inte alls vara! Få se i boken här... jo minsann, du har rätt tjockis. Finns
det några Warionäsor i närheten?
Wario: Öm.. jag ser några krypandes vid dina ben.
Drawcia: Aiie!! Puh... Där har vi ju några såna där. Bara till att fånga dem alltså!
Drawcia försöker gång på gång att få tag i dem, men misslyckas alltid:
Drawcia: Aah, detta är hopplöst. De lyckas alltid smita iväg de där små filurerna!!
Wario: Ursäkta om jag avbryter, men... har du inte funderat på att använda din häxtrollstav?
Drawcia: Vadå för jäkla häxtrollstav??
Wario: Men lägg av nu eller, borde inte alla häxor ha nån form av trollstav?!
Drawcia: Jo visserligen, men... tyvärr jag har ingen sån trollstav.
Wario: Jaha, och hur kommer det sig då att du är en häxa om du inte bär på någon stav??
Drawcia: Jag hade faktiskt en häxtrollstav en gång, men jag lyckades att slarva bort den.
Wario-Ware-Man: *tänker för sig själv* snacka om väldigt klantig häxtjej alltså!
Drawcia: Nåväl, det kommer nog säkert gå fint utan de där Warionäsorna... *ska just kolla i sin bok, men känner
sen en pinsam smärta mellan bena och sätter sig ner på glovet* Åh nej, inte nu. Inte NU!!
Wario: Inte vadå?
Drawcia: Ömm... nngh... jag... verkar ha fått mensen.. AAgh... väldigt dåligt tajmat där hörru!!
Wario-Ware-Man: Åh, toppen. Medans vi alla håller på och försöka få till en scen på rätt sätt så får Drawcia
helt plötsligt mensen!
Drawcia: Annh, gaah... tja, antagligen har jag väl glömt ta på mig trosskydd eller nåt... detta räknade jag
verkligen inte med efter att ha bytt mitt utseende...
Wario: Jahapp, då går jag och sätter på WiiU;t och spelar lite Game & Wario så länge medans häxtjejen utanför
har sina kvinnoproblem. Ni andra kan hitta på vad fanken ni själva vill... om ni inte vill ta och spela lite med mig
kanske, eller?
Wario-Ware-Man: Sure. Kom Warrio, dags att utmana Wario på lite Game & Wario!
Warrio: Alright, kommer! *går iväg med Wario-Ware-Man till Wario's lilla spelställe*
Drawcia: ... Um... hallå?? Är ni fortfarande där? Ser ni inte att en liten tjej sitter här på golvet och har ett
oerhört stort men pinsamt mensproblem?!! Angh... Aah! ... Hmpf!! Just typiskt...
Wario Show series3 Special sida7/11

--Episode 23: Blooper #03-VARIO: Hm... jag tror jag hör nånting komma bakom mig.. undrar om man kan trolla fram en spegel på nåt sätt?
Efter att VARIO trollat fram en spegel med penseln och tittat i den:
VARIO: Men.. hallå, är inte det där Drawcia som kommer bakom mig!?*tittar bakåt* Uh-oh! Kanske dags att börja
köra gasen i botten nu!!
VARIO tar fram sin motorcykelhjälm, hoppar upp på penseln(som helt plötsligt får motorcykelhjul under sig av nån
konstig anledning), och kör iväg med gasen i botten. VARIO försöker att skaka av Drawcia, men vart han än åker så är
hon bakom hälarna på honom:
VARIO: Det var då fasiken vad hon e stönig!!
Drawcia: Ni kan inte komma undan mig!! Bered er på att smaka på lite färgbomber!!
Drawcia tar fram världens största bazooka och börjar skjuta iväg färgbomber på VARIO:
VARIO: Herrevitlök, det där är då ingen vanlig häxa inte!! Tur att de där bomberna inte träffat min bike än så
länge, men dessvärre är jag utan ammunition! Alright, får väl fortsätta gasa på!!
De åker omkring över hela området, med VARIO gasandes och Drawcia skjutandes, och det verkar aldrig ta slut!
Efter ett litet tag ser det ut som att VARIO äntligen skakat av sig den unga tonårshaggan:
VARIO: *Puh...* är jag äntligen kvitt den där nu... *tittar bakåt, och ser att Drawcia's motorcykel börjar sladda,
vilket gör att hon tappar kontrollen*
Drawcia: Aaah!!! *snurrar förbi VARIO och kraschar rakt in i väggen bredvid honom* AAOW!! That really hurt...!
VARIO: Jaså, glömt att fixa din bike eller?
Drawcia: Oow... ok, även om jag vet att jag har gjort alla justeringar på min motorcykel innan vi började spela in
den här scenen, så kanske jag måste ta och dubbelkolla mer ofta från och med nu så att inga fler olyckor eller
tabbar händer...
--Episode 16: Blooper #01-Brandy: Yehoo, ser man på. Inte visste jag att min dag skulle bli så här!
VARIO: Rubiner, smaragder, och en hel del annat smått och gott här! Detta kommer vi nog verkligen ta hem! Men, jag
vill då bannemig inte gå hela vägen tillbaka igen..
Brandy: No need to worry VARIO, det finns en trappa här!
VARIO: ÅÅh.. om vi bara hade vetat det från början så... ah whatever, vi tar väl trappan då.
Brandy: Okey, bara att sätta fart tillbaka!
VARIO: Hjälp mig lyfta kistan, det kommer bli en lång bit ner ser det ut som.
Brandy: Jag tar baksidan av kistan.
VARIO: Och jag tar framsidan av den!
De lyfter upp kistan och börjar med försiktiga steg gå neråt. Men redan på vägen ner börjar VARIO att oroa sig
för sin egen säkerhet:
VARIO: Åh fy, vi har bara börjat gå ner, och redan nu börjar jag bli höjdrädd! Ännu värre är att jag är den
som går först... *missar ett trappsteg och snubblar*
Brandy: AAH!! *börjar åka nerför berget i världens ilfart*
VARIO: Aaowch! ... Huh?? *blir överkörd av kistan medans Brandy fortfarande håller i handtaget på den*
VARIO: Yeoow!! ... *blir uppblåst igen efter några sekunder* Hmm... får nog ta och skynda mig lite nu kanske!
VARIO springer nerför berget allt vad han orkar för att hinna ikapp skattkistan. Väl nere vid bron så ser han
att Brandy redan har åkt över bron:
VARIO: Jahapp, verkar som att Brandy redan har hunnit över. Bara jag kvar nu då... *Börjar gå över bron, men
redan efter att bara ha tagit några steg så går hela bron sönder* Huh?! YAAAAARRGH!!! *Faller neråt medans
Brandy bara kan stå vid andra sidan av bron och se på när VARIO faller*
Brandy: Oh oh. Ser ut som att VARIO kommer få det väldigt smärtsamt när han väl landar där nere...
*BOOM!*
Brandy: Aj aj aj... Jag hoppas verkligen att du överlevde det där fallet VARIO. Om inte så kanske vi blir
tvungna att lägga ner denna episoden tills du återhämtat dig igen!!
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Warrio: ... Jahapp, här blev det plötsligt myrornas krig.
Wario: Åh, jag glömde... att av misstag så hade resten av bandet råkat spelas över med myrornas krig på TVn tack vare
mina dumma, korkade schimpanser!
Warrio: Hann de spela över resten av de andra videobanderna också?
Wario: Jepp.
Maja: Ah, typiskt.
Wario-Ware-Man: Jaha, så detta är allt som nu finns kvar alltså.
VARIO: *rotar lite mer i Wario's väska* Men tjena, vi verkar ha ett band till här!
Wario: Ro hit det *tar videobandet ur handen på VARIO* Men tjena, det har vi minsann. Och det står även "The
Wario Show: Pilot Clip" på den!
Warrio: Vad väntar du på då. Sätt in den i videospelarn så vi får se!
Wario sätter in bandet i videospelarn och sätter på det. Upp på TV-rutan så ser vi ingen "fancy-pants" text
eller nåt sånt, utan istället visas början av klippet direkt:
----Start of The Wario Show: Pilot-Clip---Det är en mörk, snöstormig dag i Shadow Moses Island, och vid en stor, vit plätt ser vi ett gäng tjockisar som
håller på och planerar och har sig, med strålkastare, kameror, manuskript och allt:
Wario-Ware-Man: Hm... alright, det ska jag göra då alltså...
Warrio: Jag fattar ingenting här...
VARIO: Oerhört komplicerat att följa det här, även om dessa manuskript skrevs av Wario själv. Trots det så
är även vi involverade med att skriva allt det här...
Wario: Ok. Har ni andra läst igenom manuskripterna eller?
Wario-Ware-Man: Jag har läst igenom allt.
Warrio: Oo-jadå, det har jag allt!
VARIO: Öhm, jag...
Wario: Ah, excellenté. Ok, då börjar vi med den första scenen! I den scenen så ska ni bröder ha en fajt, och
ett kort moment senare ska Wario-Ware-Man tala om... eller varna er andra att ett matvrak... det vill säga
JAG alltså, har plötsligt dykt upp mitt från ingenstans, och jag är just på väg att käka upp en låda där det
finns en Smash Ball inuti den, och just strax efter det så ska ni försöka stoppa mig från att käka upp den. Har
ni förstått det hela eller?
Wario-Ware-Man: Jajamän!
Warrio och VARIO: Jepp.
Wario: Alright. Som ni nu ser så ska vi just börja spela in det första avsnittet av våran nya show. Visserligen
fick vi bli tvungna att köra iväg alla de där andra Smashnissarna, som typ Mario, Link, och så vidare innan vi
kunde börja utföra det här nya projektet. Visserligen var det inte så värst lätt, men vi fick iallafall iväg de i
slutändan. Hur detta projektet kommer gå och så vidare det... tja, det får vi väl se sen. Men vi får iallafall
hoppas på att det hela kommer gå galant... *börjar gå iväg för att påbörja inspelningen av det första avsnittet*
----End of The Wario Show: Pilot-Clip---Wario: ... Och det här verkade vara det enda klippet det med ser jag.
Wario-Ware-Man: Ha hah... detta klippet väckte allt lite minnen inom mig.
Warrio: Det DÄR mindes jag verkligen inte alltså!
Wario-Ware-Man: Att du fortfarande haft det bandet under alla dessa år! Det där bandet är nog från den
perioden då den absolut första episoden skulle börja spelas in.
Wario: Exakt.
VARIO: Det var tider då. Det har verkligen gått väldigt lång tid sen dess alltså!
Wario: Alright. Då är det inte så värst mycket mer att gå igenom nu... förutom en liten fråga som jag tänker
ställa till er bröder... vad tänker ni göra härnäst efter denna specialepisoden?
Wario-Ware-Man: Hm... jag vet inte riktigt där. Wario-Showen är väl så gott som bortblåst ur våran fokus nu.
Vad som skulle kunna hända i framtiden... det får vi nog allt se, helt enkelt..
Warrio: Troligen får nog vi bröder våran helt egen serie, kanske?
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Wario-Ware-Man: Mycket troligt där.
Wario: Ah, ok. Nåja, dags för mig att ge mig iväg, för jag ska nämligen flytta nu. *plockar fram sina
flyttväsker och ställer de på glovet*
Maja: Va? Ska DU flytta Wario?
Wario: Precis. Som bröderna här vet så har jag flyttat ut ur mitt hus sen Wario-Showen lades ner. Jag började
bli lite trött på det livet jag hade under de sista få episoderna som var kvar, och nu VILL jag verkligen börja
jaga skatter igen.
Maja: Alright. Så vart bor du nånstans nu? Det vill säga, om du nu har nån annanstans att hålla hus.
Wario: Öhm... jag har faktiskt bott inne på Wario and co Media företaget i nästan över ett år nu, eftersom jag inte har
kunnat hitta nåt lämpligt ställe att bo på. Men från och med denna specialepisoden så ska jag försöka börja hitta ett litet
hus nånstans eller något... även om det så nu ska krävas att behöva lägga av en stor, rutten rap mitt i nyllet på den som
bor där eller själva husmäklarn!
Wario-Ware-Man: Alright, helt förståeligt från våran sida.
Warrio: Såå... om nu Wario inte bor bredvid oss längre, kanske kan Maja börja flytta in i det huset nu?
Wario-Ware-Man: Öhm... Jag vet inte riktigt där Warrio...
Wario: Äh, spela roll. Maja kan lika gärna flytta in i mitt före detta hus om hon nu så vill. Jag har flyttat in alla
mina saker på Wario and co Media, så det finns säkert knappt några spår av mig i mitt förra hus alls... ok,
förutom mitt gamla utedass ute i trädgården förstås.
Wario-Ware-Man: Ah, då så. Då behöver vi inte fundera över det.. fast det kanske behöver städas lite där inne innan...
Maja: Äsch, jag kan lätt ta mig an städandet själv... men om jag kommer flytta in i Wario's hus nu eller senare
det vet jag inte... jag får ta och fundera lite på det ett tag.
Warrio: Hm... angående om utedasset. I den första episoden av tredje säsongen så sade Wario, som BerättarWario, att den säsongen skulle gå tillbaka till rötterna av den första säsongen, inklusiv det där om att
han fortfarande skulle förpesta våran tillvaro med sina vedervärdiga fisar, men... redan efter den första
episoden blev det inte riktigt så med det sista där. Vad var orsaken till det??
Wario-Ware-Man: Tjaee... det var nämligen både jag och Wario som diskuterade lite över det där, och från hans
sida så började han bli lite trött på det hela. Det vill säga, det där med att sitta på utedasset och bara lägga
brakskitar hela tiden.
Wario: Precis. Redan under den tredje säsongens produktion började jag att fundera lite på hur de flesta oldschool Wario fans skulle ta det där ämnet, och både jag och Wario-Ware-Man kom fram till att en förändring
behövde göras, så det var därför jag i den andra episoden istället stoppade ner en massa grunker i holken på mitt
utedass och spolade ner de, och på något sätt så åkte de sakerna in i erat avloppssystem.. kanske på grund av
att våra avlopp e kopplade mellan varandra, och jag utnyttjade det verkligen till fullo förr i tiden. Sen den andra
episoden av säsong 3 så... så har jag knappt rört mitt utedass... men framför allt, så var jag nog bara jäkligt
trött på det hela och ville göra en förändring eller två.
Wario-Ware-Man: Precis.
Wario: Alright. Då ger jag mig av nu. Ni andra får ha det så bra!
Wario-Wario-Man: Alright! Vi får hoppas på att du hittar nåt schysst hus att bo på. Glöm inte din väska med
alla videobanden bara!
Wario: Right. Sure. *tar med sig flyttväskerna och väskan med videobanden, öppnar ytterdörren och går ut*
Några sekunder senare efter att Wario gått:
Warrio: Jahapp. Då var det äntligen slut på Wario och hans äckliga fisande.
VARIO: Jepp. Och han gjorde det dessutom för helt egen maskin. Detta tyder på att The Wario Show inte längre
är aktuellt, och inte för någon av oss andra heller.
Wario-Ware-Man: Alldeles precis. Å andra sidan så har det hela varit förbi oss sen den absolut sista episoden.
Warrio: Men, visst kommer väl vi att få en ny serie sen iallafall, eller hur?
Wario-Ware-Man: Tja... det beror på... Wario kommer nog inte vara med så mycket i våra serier framöver.
Han vill inte längre ha något med Wario-Showen att göra... och det kan väl jag förstå, för någon gång i livet
måste man väl ta och börja fokusera på annat.
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Maja: Som sant. Hm... jag kanske skulle ta och börja flytta in bredvid er med en gång!
Warrio: Men, skulle inte du fundera på det, eller?
Maja: Jo, jag HAR funderat lite, och det är nog läge för mig att börja bosätta mig i ett lite mera ordentligt hem
från och med nu.
Wario-Ware-Man: Alright, det går bra för oss.
Maja: Ok. Ska bara hämta mina väsker därute först så ska jag börja bosätta mig i Wario's hus sen!
Warrio: Sure!
VARIO: Japp, verkar som att The Wario Show äntligen nått sitt slut. Visserligen lades det ner redan förra året,
men vi ville gärna fylla ett tomt hål som vi lämnat efter oss, så det fick bli till att göra detta specialavsnittet.
Vi kommer nog säkert att göra comeback nån gång i framtiden. Inte under "The Wario Show" namnet, för från och
med nu så kommer vi lämna det hela som det är, och gå vidare. Men när vi väl gör en comeback igen så blir det
bara vi bröder i huvudrollerna, och biet Maja förstås. Till dess, ha det så bra kära läsare!
Slut~The End(for REAL this time)...
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