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1 - Ketkä ovat heidän oikeansa?

Rouge the Bat oli eronnut Knucklesin kanssa, koska hänellä oli uusi tyttöystävä. Rouge tarvitsi jonkun,
jolla oli sama harrastus kuin hänellä: Korujen varastelu.

Rouge: *huokaus* Luoja, haluan täydellisen miehen minulla, mutta kuka on se oikea? *itkee*

Sillävälin Nack oli tavernassa uhkapelaamassa toisten jätkien kanssa 30 000 dollarista.

Nack: *katsoo kortteja* Hitto, toivottavasti minulla on hyvä käsi.

Kaikki miehet laittavat korttinsa pöydälle, mutta Nack voittaa ne reilusti, ja saa rahat itselleen.

Miehet: Hitto, me halusimmo nou rahat!

Nack: Jätkät, on ihanaa katsoa teidän pillittävän rahojenne takia, mutta täytyy lähteä! *juoksee ulos
ovesta* Jes, on mahtavaa olla rikas, mutta jotain puuttuu elämästäni: Oikea nainen minulle. Löydänkö
koskaan sitä oikeaa? Toivottavasti minulla on tuuria.

Jatkuu...



2 - Rakkautta ensi silmäyksellä

Nack käveli puistossa, kunnes hän näki viehättävän lepakkonaisen nimeltä Rouge.

Nack: Oooh, kuka on tuo seksikäs lepakkonainen? Varmaan se oikea nainen minulle! Täytyy vain
mennä hänen luokseen. *jatkaa kävelyä*

Sillävälin, Rouge istui suihkulähteen luona, ja huomaa Nackin kävelevän hanta kohti.

Rouge: Tuo on siis se komea näätä, josta minulle kerrottiin. Hän on täydellinen mies minulle!

Nack istuu Rougen viereen suihkulähteelle.

Nack: Päivää, kuinka voit?

Rouge: Ihan hyvin. Entä sinä?

Nack: Ihan OK. Mikä on nimesi?

Rouge: Olen Rouge the Bat. Sinä olet varmaankin se näätä, josta olen kuullut niin paljon. Kuka olet?

Nack: Nimi on Nack. Nack the Weasel. Ja sinä olet siskin lepakko, josta olen koskaa edes unelmoinut.
Oletko sinkku?

Rouge: Joo, ei ole ketään, jonka kanssa olisin.

Nack: Mitä jos alkaisimme seurustella?

Rouge: Okei, sinä olisit minun poikaystäväni!

Nack: Mm-hmm. Ja sinä minun tyttöystäväni.



Rouge ja Nack pitävät toisiaan kädestä katsovat toisiaan, ja suutelevat.

Nack: *Koskee kasvojaan siitä, mihin Rouge häntä suuteli* Vou, sinä tosiaan suutelet hyvin!

Rouge: Kiitti.

Nack: Haluaisitko mennä varastelemaan koruja joskus kanssani?

Rouge: Varmasti! Se olisi mahtavaa! Nähdäänkö siis huomenna?

Nack: Jep. Tavataan bussipysäkillä.

Rouge: Okei, minä kyllä muistan!

Nack, palaa taloonsa, ja Rouge palaa condoonsa. Huomenna, he tekevät mitä parhaiten tekevät:
Varastavat koruja.

Jatkuu:
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