Guns & Yiff!
FABLER FÖR VUXNA FURRISAR! (18 +)
Dessa fabler innehåller väpnat våld och grovt yiff, bör inte läsas av
känsliga furrisar! (Ickefurrisar bör inte läsa dem als.)

Innehållsförteckning!
Raiden mot Norrängsskolan!
Sergalernas Hämnd!
När populärmedia granskar SIVO!
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Raiden mot Norrängsskolan!
Klockan 11:10 den 4 oktober 2013 anlände Renamon och Kitsune till Norrängsskolan i olika
bilar. Renamon parkerade vid nybörjarnas parkeringsplats medan Kitsune parkerade på de
äldre elevernas parkeringsplats, platser som de inte hade fått tillstånd att parkera på. Från
dessa platser hade de båda perfekt utsikt över matsalens sidoutgång och de båda täckte en
huvudingång var till skolan. Strax före ankomsten till skolan hade de apterat en mindre
bomb ungefär en halvmil ifrån skolan som detonerade 11:14. Bomben var ett
distraktionsmedel men eftersom den bara delvis exploderade var det enbart brandkåren
som ryckte ut för att släcka elden.
Väl vid skolan möttes de båda och apterade två 9 kg propanbomber som de bar in i skolans
matsal dolda i väskor. Renamon och Kitsune gick in i skolan och placerade väskorna under
två bord där de flesta idioterna satt och åt lunch. Bomberna var tidsinställda att detonera
11:17. Ungefär samtidigt som Renamon och Kitsune gick in i matsalen spolade en
vaktmästare tillbaka det gamla övervakningsbandet och bytte ut det och satte in ett nytt.
Detta gjorde att man inte kan se när Renamon och Kitsune placerar väskorna, men väskorna
syns tydligt på det andra videobandet. Bomberna hade tillräckligt med kraft för att spränga
sönder taket så att biblioteket skulle rasa ner över matsalen. De båda rävarna återvände
sedan till sina egna bilar för att vänta på att bomberna skulle explodera. De hade planerat
att efter att bomberna exploderat döda de som försökte ta sig ut ifrån den söndersprängda
skolan med sina egna gevär. När de återvände till sina bilar träffade Renamon Micke
Ljungberg, en elev som han nyligen blivit vän med efter ett långt och allvarligt bråk. Micke
Ljungberg blev överraskad över att se Renamon lämna bilen med en stor väska och han
frågade honom varför han hade missat provet de hade den morgonen. Renamon svarade då
"Micke Ljungberg, jag gillar dig, försvinn härifrån. Gå hem". Micke Ljungberg tyckte att
situationen var lite otäck och gick sin iväg. Några minuter senare såg elever Micke Ljungberg
gå ner för Norregatan iväg från skolan. Vid denna tidpunkt satt Renamon och Kitsune i sina
bilar och väntade på att bomberna skulle detonera.
När bomberna detonerade så beväpnade Renamon och Kitsune sig med sina vapen,
rörbomber, tassgranater och tassade mot byggnaden. De tassade upp för trapporna till den
västra ingången, vilket var den högsta punkten i området. Från denna position var matsalens
sidoingång rakt nedanför dem, skolans västra ingång var till vänster och idrottsplanen till
höger. Flyende retarder med splitterskador och blodiga rusade ut, Renamon och Kitsune sköt
ner dem med sina G36or och gick sedan in i byggnaden och kastade tassgranater som slet
resterande retarder i stycken. Flera retarder låg begravda och döda under armerad betong
och bokhyllor och böcker från biblioteket.
Klockan 11:19 hörde retarderna att Renamon skrek "Go! Go!" och i det ögonblicket drog
hjälterävarna ut sina gevär och började skjuta mot Pierre Jansson och Klas Lyzell som satt på
en gräsplätt och åt lunch. Pierre Jansson dog direkt, träffad av fyra skott i huvudet och Klas
Lyzell blev allvarligt skadad, träffad åtta gånger. Det är oklart vem som sköt först och vem
som dödade Pierre Jansson. Hjälterävarnas uppdrag var att sätta stopp för mobbning och
djurplågeri, i uppdraget så fokuserade de även på att eliminera kristna djurhatare, vilket är
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helt riktigt. Rävhjältarna frågade läraren Rune Nilsson om han var kristen, rune Nilsson
svarade ja, varpå Kitsune sagt ”Det finns bara en gud och det är Inari och Räv från
Gamlaskogen är hans profet!” Varpå Kitsune dödade Rune Nilsson med ett 30 tal skott från
G36an.
En stor bedrift är hur Renamon och Kitsune skjuter ner eleverna Daniel Jönsson, Fredrik
Bergesen och Mikael Jönsson. Hur sedan de båda unga rävhjältarna lämnar matsalen och det
sprängda biblioteket och tassar mot expeditionen, hur Kitsune med en stor machete där inne
hugger huvudet av skolpsykolog Lena Jönsson och sparkar boll med hennes huvud genom
korridoren och Renamon totalt pepprar rektor Ann Marie Quarnstrom genom att tömma ett
helt magasin ammunition i hennes ansikte och bål.
Sen tar Renamon av sin trenchcoat och tog ut sitt helautomatiska hagelgevär av typen AA12
och siktade ner för den västra trappan. Fredrik Johannesson och två andra skinnbögar, Lars
Ola och Robban, var på väg upp för trappan direkt nedanför rävhjältarna. Robban såg dem
stå på toppen när de öppnade eld mot honom. Alla tre slets i stycken av den tunga elden
från Renamons helautomatiska hagelgevär av typen AA12. Renamon och Kitsune vände sig
sedan och började skjuta åt syd (bort från skolan) på idioter som satt på gräset mittemot den
västra ingången. Mikael Åsenbjörk blev träffad i huvudet så hans huvud exploderade. Benny
föll ner död efter att fått 5 skott i hjärtat från Kitsunes G36. Renamon kastade en rörbomb in
genom ett fönster till elevrummet där flera idioter satt och kollade på barnporr. De slets i
stycken av rörbomben och 2 andra flydde skadade ut, bara för att mötas av en kärve bly från
Kitsunes G36.
Samtidigt inne i matsalen hade idioter rest sig upp och tittat ut genom fönstren för att se vad
som pågick, många trodde först att det var en filminspelning eller ett skämt innan
terminsslutet, men när lärare förstod att så inte var fallet utbröt panik då rummet
evakuerades snabbt och man hann även varna många idioter i andra klassrum som då
gömde sig och låste dörrarna.
På parkeringen stod läraren Anders Tillström och haltade sig till skolbyggnadens sidoingång
där han kollapsade framför dörren. Kitsune gick nerför trappan och mot sidoingången, när
han kom fram sköt han Anders Tillström i huvudet vilket dödade honom direkt. När Eva
Ljungars drog sig neråt över trappan gick Kitsune ikapp henne och sköt henne i ryggen vilket
dödade henne. Kitsune gick sedan upp för trappan och in i lärarrummet där han kastade in
en fosforgranat och sedan gick in och sköt ner flera lärare med sin G36. Kitsune gjorde detta
med stor framgång. När Kitsune gick upp för trappan igen började Renamon skjuta med sitt
helautomatsika hagelgevär av typen AA-12 mot flera idioter som försökte fly från ett av
klassrummen och kastade sedan ett par tassgranater in i klassrummet för att döda
resterande idioter när de försökte fly. Några sekunder senare möttes de när Kitsune gick upp
för trappan och mötte Renamon högst upp.
De två unga rävarna sköt sedan mot idioter som stod nära fotbollsplanen några tiotal meter
bort och lyckades träffa alla i huvudet, så deras huvuden exploderade. De kastade sen
rörbomberna samtidigt som de rörde sig genom den västra ingången. Rörbomberna
detonerade och spred sina stålkulor som genomborrade 3 lärare och 6 idioter. Inne i skolan
gick Patrik och Stefan Anderson mot den västra ingången. De skulle gå ut och säga till
rävarna att lägga av med det, då de trodde att rävarna höll på med en videoinspelning eller
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att det var något skämt. När Stefan Anderson öppnade den första av de två dörrarna sköt
Renamon och Kitsune genom fönstret och hade nu bytt vapen till sina prickskyttegevär.
Stefan Anderson blev träffade i huvudet så hans huvud exploderade och han dog
ögonblickligen och Patrik blev träffad i halsen och låg och sprattlade några sekunder med
blodet pissande ur halsen innan han dog. Niklas Karlsson sprang då direkt till biblioteket där
han började varna eleverna och sa åt dem att sätta sig under bänkarna och vara tysta. Efter
det ringde han larmnumret till polisen och sen gömde Niklas Karlsson sig själv under en
bänk. Stefan Anderson låg kvar mellan de yttre och inre dörrarna där han hade fått huvudet
avskjutet.
Strax efter, ungefär klockan 11:24, anlände en polisbil och då började Renamon och Kitsune
skjuta mot polisbilen genom fönstret, polisbilen fick sladd och körde rakt in i en stor
propantank som tillhörde skolköket. Propantanken exploderade som ett enormt eldklot och
de tre poliserna i polisbilen omkom omedelbart. Flera bilar på Norrängsskolans norra
parkering började brinna. Läraren Stig tog sig ut därifrån och lyckades ta sig till ett
personalrum vid biblioteket där han tänkte gömma sig. Kitsune sköt tio skott mot Stig, som
segnade död ner. När Kitsune var tvungen att ladda om sprang han in i skolan tillsammans
med Renamon. De båda rävhjältarna rörde sig genom den norra korridoren och sköt mot allt
de såg och kastade tassgranater in i klassrummen. De träffade eleven Ann Charlott i ryggen
och i nacken, hon dog ganska omgående och 5 elever som försökte fly från ett klassrum
sköts ner av Renamons helautomatsika hagelgevär av typen AA-12. De båda fortsatte sedan
skjuta ut genom fönstret mot den östra ingången av skolan. Efter att ha senare gått igenom
korridoren ytterligare fler gånger samtidigt som de sköt på alla de såg, och dödade över 50
idioter, gick de tillbaka mot den västra ingången och svängde in i korridoren som gick mot
det raserade biblioteket.
Tränaren och idrottsläraren Tommy Jansson hade tidigare evakuerat matsalen genom en
trappa som ledde upp till den andra våningen. Trappan var runt hörnet från korridoren mot
biblioteket i den södra huvudkorridoren. Han och en mongolid svängde runt hörnet och var
på väg neråt i korridoren mot biblioteket när de såg de båda rävarna komma gående mot
dem. De vände då om och sprang åt andra hållet men de fick en kärve bly i ryggen från UZI,n
som nu Renamon tagit fram. Kitsune sköt med prickskyttegeväret mot Tommy Jansson och
träffade Tommy Jansson i huvudet som dog ögonblickligen, samtidigt som han nådde fram
till den södra korridoren. Mongoliden sprang in i klassrummet SCI-1 och varnade läraren där
som började utrymma klassrummet, när de kom ut i korridoren så kastade Renamon en
fosforgranat mot dem så deras kläder börja brinna och Kitsune hällde ut bensin i korridoren
och tände på. Det brann kraftigt och de båda rävarna njöt av att se läraren och idioterna
brinna till döds. Sen vände de båda rävarna och gick tillbaka i den norra korridoren. Eleven
Johan Danielsson kravlade över till klassrummet där en lärare tog in honom i klassrummet
SCI-3, där trettio elever fortfarande gömde sig, klassrummet började fyllas av rök så de alla
kvävdes och dog av röken.
Samtidigt som skjutande pågick pratade Norrängsskolans kanslist med larmcentralen. Hon
berättade vad som hade hänt och försökte få alla elever att gömma sig under bänkar.
Hennes samtal togs emot av larmcentralen klockan 11.25.05. Tiden mellan det att samtalet
togs emot och att rävarna gick in i biblioteket var fyra minuter och tio sekunder. Innan de
gick in kastade rävarna två tassgranater i matsalen från trappan i den södra korridoren, båda
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granaterna exploderade. En av explosionerna filmades av övervakningskamerorna. Senare
slängde de en tassgranat i korridoren mot biblioteket vilken även den exploderade och
skadade några skåp. Klockan 11.29 gick Renamon och Kitsune in i biblioteket där 52 elever,
tre lärare och två bibliotekarier gömde sig.
När han gick in sköt Renamon på en utställningsmonter mittemot bänken som läraren Peter
gömde sig under, Peter träffades av glassplitter. Renamon skrek sedan "ställ er upp!" Lärare
och personal som gömde sig i biblioteket och närliggande rum sa att de hörde
gärningsmännen yttra saker såsom "Everyone with a white cap or baseball cap, stand up!"
och "All jocks stand up! We'll get the guys in white hats! (ungefärligt översatt "Alla med en
vit keps ställ er upp!" och "Alla jocks (person som är sportintresserad) ställ er upp! Vi
kommer att ta de som har på sig vita kepsar!"). Att ha på sig en vit keps på Norrängsskolan
var en tradition bland elever som deltog i de olika sporterna på skolan. När ingen ställde sig
upp skrek Renamon att han skulle börja ändå.
De båda hjälterävarna rörde sig sedan till den andra långsidan av biblioteket där det stod två
rader av datorer. 3 elever kröp ihop under den ena datorbänken, Kitsune sparkade omkull
datorbänken och lyfte upp en bildskärm och krossade den mot en mongolids huvud så att
denna mongolid dog. Matts Levin satt vid den norra eller övre raden av datorer och både
Kitsune och Renamon kunde se vad han hade pysslat med online, varit inne på SveaFur och
SpChan och postat döda djur. Kitsune morrade ilsket och sköt Matts Levin i huvudet på nära
håll med sin Desert Eagle och sköt sen den andra kulan rakt genom bildskärmen så
bildskärmen började brinna. Några av idioterna försökte ta sig mot utgången av det raserade
biblioteket men Renamon sköt ner dem med sitt helautomatiska hagelgevär av typen AA-12.
Kitsune sköt de andra idioterna som försökte ta sig mot utgången, skotten träffade dem i
huvudet och ryggen så att de dog. Rävarna satte sedan 2 bombbags med C4 Plastic på en
bänk vid den södra, eller lägre, raden av datorer och började ladda om sina vapen. De gick
till fönstren där de hade utsikt över trapporna som de nyss varit vid. När de märkte att
polisen höll på att evakuera elever öppnade de eld mot polisen som besvarade
skottlossningen. Kitsune träffades i axeln men Renamon hade tagit upp prickskyttegeväret
igen och sköt headshoot på samtliga poliser som dog då deras huvuden exploderade. Fast de
hade hjälmar så var Renamons prickskyttegevär en Barett M82 med 50 kalibers ammunition.
Efter några sekunder gick Kitsune bort till fönstret och avfyrade sitt raketgevär mot polisens
pikétbuss, vilken sprängdes i bitar och de tre poliserna som var kvar i den dog. Renamon tog
sitt helautomatiska hagelgevär av typen AA-12 och gick över till den lägre raden av
datorbord och avfyrade vapnet under den första bänken utan att se vem som satt under det.
Skotten dödade de idioter som satt där under och tryckte. Renamon sköt direkt därefter
under nästa bänk och dödade fler idioter.
Kitsune gick över till bordet mittemot den lägre bänkraden med datorer, knackade två
gånger, hukade sig och sa "tittut" innan han sköt en lärarinna i huvudet med sin Desert
Eagle. Lärarinnan som satt under en av bänkarna och skälvde av skräck fick frågan av Kitsune
om hon trodde på Jesus och när hon sa ja så sköt Kitsune henne i ansiktet med flera skott
från sin Desert Eagle.
Renamon vände sig sedan mot nästa bänk där eleven Mattias Guldstrand satt bredvid,
snarare än under, bänken. Han hade inte lyckats gömma sig där eftersom det inte fanns
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tillräckligt med plats. Renamon frågade honom om hon ville dö varpå Mattias Guldstrand
svarade med att börja be för sitt liv. Renamon drar upp sin Magnum 44 och skjuter alla 6
skotten i huvudet på Mattias Guldstrand.
Renamon gick mot ett annat par bänkar där han upptäckte Florrin, Rickard Judesvin och
Dojan. Alla var vidriga mobbare i skolan. Renamon drog ut Florrin, trampade honom över
ryggen och drog fram sin Desert Eagle och sköt Florrin i nacken på nära håll. En välförtjänt
avrättning. Han ropade då på Kitsune som precis hade skurit halsen av de båda
bibliotekarierna. Renamon och Kitsune retade Rickard för att han var jude. Kitsune drog sin
Desert Eagle och sköt Rikard i pannan - vilket dödade honom direkt. Kitsune sköt ihjäl två
idioter som försökte fly mot dörren. Renamon kastade en tassgranat mot bordet där Jens,
Samir och Robin gömde sig. Granaten landade på Robins höft där den exploderade och slet
alla tre idioterna i stycken.
Kitsune gick sedan mellan bokhyllorna till väst- och mittsektionen av bänkarna. Han hoppade
på en av bokhyllorna och skadade den och senare sköt han mot en skadad idiot som låg
under bokhyllan. Kitsune gick igenom den första raden med bokhyllor, det inledande
bänkområdet och den andra raden av bokhyllor i det östra området. Renamon gick igenom
mittsektion där han mötte Kitsune. Kitsune sköt sönder en utställningsmonter nära dörren
innan han vände sig och avfyrade flera skott mot bordet närmast sig vilket träffade Christer
Nilsson som gömde sig under bordet och han dog direkt. Kitsune vände sig sedan till bänken
till vänster om honom och avfyrade ett skott mot den som dödade Lisa Vidén och Linus
Samuelsson med samma kula. Han gick sedan mot bänken och sköt igen vilket dödade
Magnus Nilsson.
Samtidigt gick Renamon till en annan bänk där två idioter gömde sig. Han böjde sig ner,
tittade på dem och avfärdade dem som patetiska och drog sedan fram sitt helautomatsika
hagelgevär av typen AA-12 och sköt dem båda till blodiga köttslamsor. De båda rävarna gick
sedan över till en ledig bänk och laddade om sina vapen. En idiot som hade blivit allvarligt
skadad, sa högt "Gud hjälp mig". Kitsune gick då tillbaka till dennes bänk och frågade henne
om hon trodde på Gud. Hon tvekade i sitt svar och svarade först nej men sedan ja för att
försöka få till svaret rätt. Han frågade henne sedan varför och hon sa då att det antagligen
var för att hennes familj var troende. Han retade henne lite innan han drog fram sin UZI och
tömde magasinet i ansiktet på henne och idioten dog med totalt söndertrasat huvud och
hjärnsubstans över golvet.
Renamon gick till en bänk och sköt två salvor under den med G36an vilket dödade Niklas och
Tomas. Renamon gick senare över till den andra sidan av bordet där Maria låg. Renamon
sköt mot henne med sin G36, vilket träffade henne i ryggen och huvudet, skotten dödade
henne direkt. Han fortsatte att skjuta mot bordet bakom henne där han träffade Kent-Olof
och Fredrik Kronfeldt så de förblödde till döds på någon minut, skotten sårade Anna Jönsson
i magen, Kitsune slet fram henne och sprätte upp magen på henne så tarmpaketet välde ut.
Sen sköt han henne i huvudet med sin Desert Eagle.
11:37 gick rävarna till mitten av rummet där de tog upp sin komradio och anropade Black
Hawk helikoptern. Kitsune såg en idiot under en bänk i närheten och bad honom identifiera
sig. Idioten frågade Kitsune vad de gjorde, varpå Kitsune svarade "Oh, just hunting humans."
(ungefärligt översatt "bara jagar människor"). Idioten frågade sedan om de skulle döda
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honom. Kitsune tvekade inte och drog upp sin Desert Eagle och sköt idioten mitt i pannan så
hans huvud exploderade.
När idioten var död så vände sig Renamon om och sköt med sin G36 direkt mot tre idioter
som kröp längst väggen mot utgången, genomborrade av flera kulor sjönk de ihop i en stor
blodpöl. Sen drog Kitsune upp sin G36 sköt en salva i ansiktet på en lärarjävel - vilket dödade
honom. Båda rävarna rörde sig sedan upp på taket efter att anropat helikoptern.
Uppe på taket låg de båda rävarna nu med sina prickskyttegevär och sköt prick på poliser
och ambulanspersonal som upprättat ett kriscentrum på Norrängsskolans norra parkering.
Poliserna hade ingen möjlighet att kunna träffa de båda rävarna på det avståndet. Snart dök
Black Hawk helikoptern upp. Den flögs av en varg och på vardera sidan i helikoptern stod
tvättbjörnar med full laddade Gatlingkulsprutor. De skött intensiva skurar mot kriscentret av
poliser, ambulanspersonal och tält. Samtliga fordon börja brinna och alla poliser och
ambulansfolk trasades sönder till blodiga köttslamsor.
Helikoptern landade på taket och de båda rävhjältarna kunde kliva ombord. Från helikoptern
kom även ut en varg och ett lodjur med tung beväpning. De sköt mot den sekondära
skolbygganden och idrottsbyggnaden där flera lärare och idioter tagit sin tillflykt. Nu dök
också helikopterns understödsplan upp, en F-35 Lightning som skickade två
kryssningsrobotar mot den sekondära skolbyggnaden och idrottsbyggnaden som raserades
av de kraftiga explosionerna när kryssningsrobotarna träffade. Några idioter som var brända
och skadade flydde ur idrottsbyggnaden men sköts ner av vargen och lodjuret som nu stod
på taket medans de båda rävhjältarna Renamon och Kitsune satte sig till rätta i helikoptern.
Vargen och lodjuret klev in i helikoptern som lyfte, Kitsune tog upp detonatorn till de båda
bombbagsen med C4 Plastic som stod i biblioteket och tryckte på den röda knappen. Två
kraftiga explosioner raserade biblioteket och matsalen totalt.
Helikoptern flög till Luskwood där de båda hjälterävarna fick tapperhetsmedalj av räven
Tengu och de fick också pengar och god mat för att gjort en tapper insatts mot en jävla
mobbningsskola som Norräng!
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Sergalernas Hämnd!

Assar Nilsson var på väg hem till sitt ruckel på Hässleholms industriområde. Han hade varit
inne i centrum med SIVO- gänget och rånat rävar på deras mobiltelefoner och satt eld på
bilar. Då han gick genom stadens gator fick han syn på en liten Sergal som stod i och väntade
på en avsides liggande tvärgata. Sergalen var kort, smal och hade rosa päls, det var en
konstnärssergal.
Assar Nilsson blev kåt på det sätt som bara människor kan bli, och tvekade inte att förgripa
sig på Sergalen precis som sin idol Ulrik ”Peddo Hardcore” Adlerborn. Han gick fram och gav
Sergalen en örfil, varefter han tog tag i pälsen på henne, tvingade ner henne på knä och
plockade fram sin pissluktande människokuk.
- Nu ska du suga människokuk, Sergalfitta! Sa Assar Nilsson och gnodde sin pissiga
människokuk i den stackars Sergalens ansikte.
Assar Nilsson skulle just börja deep-throata Sergalen, men det han inte viste var att Sergalen
gått en halvtimmeskurs i djurrättsligt självförsvar, och efter att ha fått smak för grovt våld
hade hon tränat kampsport i två år. När Assar Nilsson så blottade sitt vidriga könsorgan
passade Sergalen på; hennes tass for blixtsnabbt ut och greppade tag i människopungen,
hon klämde, vred om, nöp, rykte, slet och grävde in med sina smala vassa klor. Det svartnade
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för Assar Nilssons ögon av smärtan, han vacklade bakåt och såg som i dimma hur Sergalen
förberedde sig för att sätta in nådastöten. Då kände han två stora tassar gripa tag som en
rörtång om halsen, varefter han lyftes högt över marken. Han höll på att kvävas av
jättetassarna, och i ögonvrån såg han vem tassarna tillhörde; det var en jättesergal! Nära tre
meter lång, hade svart och vit päls, bred som en ladugårsdörr och skitförbannad. Den rosa
Sergalen torkade sig i ansiktet och såg lika arg ut hon.

- Vad fan gör du med min vän, människojävel! Morrade jättesergalen.
- Han tänkte deep-throata mej precis som Ulrik ”Peddo Hardcore” Adlerborn! Svarade den
rosa Sergalen.
- Då ska han få smaka på sin egen medicin, spring hem och hämta bad dragon dildosarna
vännen! Sa jättesergalen och flinade då han såg rädslan lysa i Assar Nilssons grumliga
människoögon.
Den rosa Sergalen hoppade på stället och klappade i tassarna av förtjusning, och sprang iväg.
Assar Nilsson skakade av skräck, pungen bultade av smärta och han höll på att kvävas av
jättesergalen som fortfarande höll honom i ett strypgrepp högt över marken. Han började
plocka fram sin kniv och bluddrade fram:
- S-s-s-släpp mej, S- s- sergaljävel.

Innan Assar Nilsson fått fram kniven ordentligt hade jättesergalen slängt ner honom i gatan
med huvudet före så att Assar Nilsson nästan slogs medvetslös medan kniven flög iväg all
världens väg. När han låg försvarslös på marken passade jättesergalen på att stampa på
Assar Nilssons redan illa misshandlade pung.
Assar Nilsson hade aldrig känt sådan smärta i hela sitt liv, det flimrade framför ögonen och
han dreglade och ylade. Han försökte resa sig, men jättesergalen satte tassen på hans bröst
och höll ner honom.
- Låt mej gå, snälla jättesergal. Snyftade Assar Nilsson.
- In your dreams, människojävel, vi ska våldta dig precis som Ulrik ”Peddo Hardcore”
Adlerborn. Svarade Jättesergalen, och för att markera sin ståndpunkt satte han ner baken
intill Assar Nilsson ansikte och la av en fruktansvärd brakare.
Det var den värsta fis som Assar Nilsson någonsin känt, och till och med den skara av furrisar
som börjat samlas på andra sidan gatan tog ett steg tillbaka inför den hemska odören.
Men Assar Nilssons lidande hade bara börjat, för nu kom den rosa Sergaltjejen tillbaka med
två enorma bad dragon dildos i högsta hugg. Dom var långa, grova, taggiga och alldeles
svartröda, och Assar Nilsson började darra i hela kroppen. Medan Sergalerna spände på sig
de hemska doningarna sparkade den rosa Sergaltjejen av sig ena sandalen och satte upp
tassen i Assar Nilssons ansikte.
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- Slicka, människojävel. Sa hon, och Assar Nilsson hade inget val utan började slicka den rosa
Sergaltjejens trampdynor.

Sergaltjejen hade visserligen fina och välskötta tassar, men hon hade gått på stan hela den
varma dagen, så det stank och smakade outhärdligt av tass-svett, stanken fyllde upp Assar
Nilssons näsa och mun och för varje slick växte klumpen av illamående allt mer i halsen.
När till sist den rosa sergaltjejens trampdynor blivit rena och våta av människospott och
Assar Nilsson var alldeles yr av illamående ryckte Sergalena upp honom på fötter, böjde
honom framåt och drog ner hans byxor. Jättesergalen ställde sig bakom honom och började
trycka in den enorma bad dragon dildon i Assar Nilssons trånga anal. Det var som när han var
riktigt hård i magen, men som att skiten tagit fel väg. Han kände hur den hemska bad dragon
dildon trängde allt längre in i honom och spände ut ringmuskeln till bristningsgränsen, och
han hade skrikit av smärta om inte den rosa Sergaltjejen kommit och tryckt ner sin enorma
bad dragon dildo i halsen på honom. Han kippade efter luft, fick kväljningar och började
dregla som en mongolid, men Sergaltjejen brydde sig inte utan pressade dildon längre och
längre ner i halsen på honom. I ett enda ryck tryckte hon så ner den ända till roten och
tryckte sin platta mage mot Assar Nilssons ansikte. För ett ögonblick kände Assar Nilsson
Sergaltjejens mjuka päls, han kände pälsens mjukhet mot sitt ansikte och de smala fingrarna
som greppade om hans slippriga hår. För ett ögonblick insåg han hur det skulle kunna ha
varit om han valt en annan väg i livet, men det stilla ögonblicket rycktes bort och han var
tillbaka i sin brutala verklighet. Assar Nilsson höll på att kväljas, han fick inte luft och fick
kräkreflexer så att hela kroppen skakade, medan jättesergalen taktfast pumpade honom i
röven och med jämna mellanrum ropade ”yeaa!” och klatchade honom på skinkorna. Så
plötsligt drog Sergaltjejen ut dildon och Assar Nilsson hostade ut en stor munfull av spott
och dregel.

- Det är något som saknas.
Sa den rosa sergaltjejen, varpå hon lyfte upp kjolen och kissade Assar Nilsson i ansiktet.
Strålen träffade pannan och kisset rann ner som tårar på sidorna om näsan, vidare mot
mungiporna där det samlades och sipprade in i munnen, för att till sist droppa ner från hans
haka. När strålen började avta i styrka riktade den rosa sergaltjejen strålen så mot dildon,
som snart ångade av urin.
- Nu kan vi verkligen våldta dej som Ulrik ”Peddo Hardcore” Adlerborn. Skrattade den rosa
Sergaltjejen.
Sagt och gjort började hon pumpa sin kissiga dildo ner och upp i Assar Nilssons hals, och
Assar Nilsson hostade, frustade och dreglade så att han nästan glömde jättesergalen som
pumpade honom i röven allt våldsammare. Assar Nilsson började gråta av förnedring, skräck
och smärta, men hans ynkliga snyftande gjorde bara att Sergalena blev ännu mer taggade
och knullade honom ännu våldsammare. Publiken på andra sidan gatan, som nu uppgick till
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47 furrisar började skratta åt den avskyvärda människan som blev våldtagen så han grät av
två Sergaler. En räv filmade till och med spektaklet, och tänkte lägga ut den glada filmen på
Internet så fort han kom hem.
Då Sergalerna hållit på i säkert minst en timme bytte dom platts och Assar Nilsson fick några
sekunders paus. Assar Nilsson trodde inte det kunde bli värre nu, men då kom han på att
jättesergalens dildo nyss varit och gjort tunnelforskning i hans inte allt för vältvättade anus.
Med bävan såg Assar Nilsson den brunaktiga, ångande och stinkande dildon dingla framför
hans ansikte.
- Nu blir det ass-to-mouth för hela slanten! Skrattade jättesergalen, och precis samtidigt som
den rosa Sergaltjejen tryckte in sin bad dragon dildo i baken på honom så tog jättesergalen
ett fast grepp om Assar Nilssons öron och tryckte in bad dragon dildon som var full med
Assars bajs, in till roten och djupt ner i halsen på Assar Nilsson.
Den smakade verkligen skit och Assar Nilssons huvud for fram och tillbaka som en nickdocka
då jättesergalen hals-knullade honom med en brutalitet som hittills varit okänd i
porrvärlden. Assar Nilsson hostade, kväljde och kräktes slem genom näsan, dreglet rann i
stora rännilar utefter hakan och hårbottnen och öronen värkte av jättesergalens hårda
nyptag. Plötsligt började Assar Nilsson känna en konstig känsla i magen. Han viste inte vad
det var först, men så kom han på det. Han var kåt! Kåtare än han någonsin varit! Nu viste
han varför han gillat att titta på Ulrik ”Peddo Hardcore” Adlerborn så mycket. Det gick
plötsligt för Assar Nilsson; han njöt av att bli våldsknullad av Sergaler. Då detta gått upp för
Assar Nilsson fick han sitt livs största orgasm, han fick så kraftiga spasmer i hela kroppen att
bad dragon dildosarna rycktes ur hals och bak, varefter han for ner på marken. Han låg där
och ryckte och darrade som en epileptiker som fick starkström i pungen några sekunder
innan han fick utlösning och en kaskad av människosperma for upp flera meter i luften. Med
ens blev han alldeles utpumpad och låg bara och flåsade som en kåt och efterbliven flodhäst.
- Vafan? Människan gillar ju att bli våldsknullad. Sa jättelsergalen förvånat.
- Är han så pervers så gillar han säkert också en brun liten dusch eller två, flinade den rosa
Sergaltjejen.
- Utmärkt idé, jag började faktiskt bli olidligt skitnödig. Sa jättesergalen.
Assar Nilsson blev förskräckt och försökte fly, men försent, jättesergalen stod på Assar
Nilsson och höll fast honom under sina grova tassar, medan den rosa sergaltjejen drog upp
kjolen och satte sig gränsle över ansiktet på Assar Nilsson. Assar Nilsson blundade och
slängde huvudet fram och tillbaka.
- Öppna munnen! Röt jättesergalen och pressade upp Assars käkar med ena tassen.
Sekunderna senare kände Assar Nilsson hur en välformad och hård korv letade sig ner i
munnen på honom, han fick tårar i ögonen och kissade på sig av förnedringen.
- Tugga och svälj, annars jävlar. Sa jättesergalen.
Assar Nilsson hade inget annat val utan började tugga på den rosa Sergaltjejens bajskorv.
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Tänderna sjönk trögt igenom korven, som hade ungefär samma konsistens som blött
rågbröd. Assar Nilsson tuggade och tuggade, och munnen fylldes allt mer av den uppblötta
bajssörjan. En liten rännil av flytande bajs rann ut ur Assar Nilssons mungipa. Jättesergalen
trampade Assar Nilsson i ansiktet och röt:
- Du ska äta allt bajs, människojävel!
Hela Assar Nilssons mun var full av det jäsande bajset, och han tuggade med stora tuggor. En
del av munfullen började bli tillräckligt finfördelad och han svalde ungefär hälften av sörjan,
som höll på att komma upp igen då Assar Nilsson fick kväljningar av den beska, unkna
smaken. Assar Nilsson tuggade vidare på den grötlika smörjan och svalde igen, illamåendet
slog återigen upp och han var nära att kräkas, men jättesergalens hemska uppsyn fick
honom att låta bli. Hela munhålan var insmord med ett tjockt lager uppblött bajs och
skitlukten stängde effektivt ute alla andra dofter.
Den rosa sergaltjejen skrattade rått åt den bajsätande människan.
- Det där hade du inte räknat med va?! Sa den rosa Sergaltjejen och spottade Assar Nilsson i
ansiktet.
- Nu ska du få se på skitande, jag har inte varit på muggen på en vecka. Sa jättesergalen och
hukade sig ner över Assar Nilssons ansikte och höjde sin svans.
Assar Nilsson såg rakt upp i jättesergalens enorma röv, som under andra omständigheter
hade kunnat vara riktigt sexig. Assar Nilsson såg hur ringmuskeln sakta öppnade sig mer och
mer, och så blev hela världen brun. Det var som en stinkande explosion och en dusch av lös
avföring sprutade över Assar Nilssons ansikte. Därefter klafsade några stora halvhårda,
grötlika bitar ner över ansiktet
och till sist trillade en fast liten klutt ner på hans näsa. Jättesergalen torkade sig i baken med
Assar Nilssons tröja och drog upp byxorna.
- Nu kanske du tänker dig för en gång extra innan du försöker bråka med oss Sergaler. Sa den
rosa Sergaltjejen.
Jättesergalen nöjde sig med att spotta Assar Nilsson i ansiktet och stampa Assar Nilsson hårt
på pungen och kalla honom för ”Bajsätande Människoson” som avsked. Den stora
åskådarskaran av furrisar jublade och klappade i tassarna, Sergalerna kramade varandra och
gav varandra en puss, varefter de bugade sig för åskådarna och gick bort mot solnedgången
under djurens jubel.
En katt som tyckte att det gick för långt ringde dock polisen, men som tur var fanns ingen
människovänlig polis närvarande på polisstationen, så det enda som hände var att kaninen
Judy Hopps och räven Nick Wilde kom för att se på spektaklet och ta några bilder som de sen
publicerade på Internet.
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Efter att de båda Sergalerna våldtagit Assar Nilsson i över en timme och filmen fanns
tillgänglig på flera chaner och på YouTube på Internet, så stampade och spottade de båda
Sergalerna på Assar Nilsson som låg bölande och blodig på gatan, full med bajs och blod!
Assar Nilsson gick bredbent hemåt med spräckt ringmuskel och blödande anus och med
ansiktet fullt av bajs.
Men eftersom Assar Nilsson inte gått i trafikskola såg han sig inte för då han gick över gatan,
och blev knasigt nog överkörd av en stor lastbil. Han klarade sig förvisso med några
skrubbsår, men det råkade sig så lyckligt att lastbilschaffisen var en människohatande Sergal,
som sagt och gjort lade i backen och backade över Assar Nilsson. Men Assar Nilsson var en
seg jävel, så han klarade det också. Då fick lastbilschaffisen till Sergal nog, stannade lastbilen
och gick ut och slog ner Assar Nilsson med fälgkorset och lastade in honom i lastbilen.
Sergalchaffisen körde till Sergalbyn Narismiral med den avsvimmade Assar Nilsson, bar ut
honom och flera Sergaler samlades för att se honom och spotta på honom. Sergalerna slet
av kläderna på Assar Nilsson och Assar Nilsson kvickande till när en av Sergalerna tömde en
spann med piss i ansiktet på honom. Assar Nilsson som nu var bakbunden och strax blev
släpad efter en bil på de dammiga gatorna i Narismiral medans Sergaler som samlats
spottade på Assar Nilsson och kastade stenar på honom. Smuttsig och öm var Assar Nilsson
när bilen väl stannade vid dansbanan i Narismiral. Sergalerna släpade upp honom på
dansbanan och höll fast honom mot golvet, en Sergal kom med spik och hammare och
spikade fast Assar Nilsson till händer och fötter på dansbanegolvet, där efter så tryckte en
annan Sergal upp en vuvuzela i Assar Nilsson rövhål medan Sergalen skrattade och hånade
Assar Nilsson. Fler Sergaler och en DJ-Sergal kom till dansbanan. DJ-Sergalen satte på häftig
ravemusik och sa ”Let´s Party!”
Sergalerna roade sig med att dansa och stampa på Assar Nilsson hela natten till den flödande
musiken, Sergalerna höll på och stampa och dansa på Assar Nilsson hela natten, vars revben
och inre organ krossades under trampet av många Sergalers tassar. När partyt var över vid
soluppgången – så var Assar Nilsson död.
Ett par Sergalkvinnor flådde huden av Assar Nilsson och skar upp hans kropp i bitar,
Sergalbarnen fick Assar Nilssons huvud att sparka boll med och av huden så sydde
Sergalkvinnorna skor som Sergalerna kunde använda och tassa omkring i och köttet från
Assar Nilsson lades på grillen så hade Sergalerna en stor grillfest och åt upp Assar Nilsson.
Skorna av Assar Nilssons hud och Assar Nilssons huvud till att sparka boll med användes
länge av Sergalerna.
Snipp, snapp snutt, så var sagan slut! =^__^=
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När populärmedia granskar SIVO!
Det finns en grupp utvecklingsstörda idioter, som kallar sig ”Stomibögar.” De ikläder sig
nazistuniformer (för de har inget riktigt liv), byter stomipåsar och blöjor med varandra och
föredrar inbillat pedofilsex framför att våga umgås med tjejer i verkligheten! (Sjuka
bananer!)
Ibland träffas de t.o.m. på s.k. kommunala omsorgsmöten (gudars skymning!) för att våldta
småbarn ihop med andra som är lika rubbade i huvudet som de själva. Lasse Ohlsson, en av
de där tre hästskärarna som vi träffar på SIVO, är en "Rövsaxofonist." – Han går alltid
omkring med en saxofon i röven som han fiser i så den tutar! (Reportern tar sig för pannan
och sticker sig med en sil amfetamin för att orka gå vidare)
Ja iallafall. Lasse Ohlsson, den sjuka fan som knivskär hästar i deras könsorgan, för att sedan
skylla på andra, klär ut sig i nazistuniform och går ut i offentliga parker och P-platser och
köpcentra och sånt, alltså klädd i nazistuniform och en saxofon i skithålet. Han går inte
ensam heller, utan han har med sig en hel jävla trupp av andra utvecklingsstörda
knäppskallar som håller på med samma sjuka prylar som han.
Vilken grupp-fegis han är Lasse Ohlsson. (Fy fan) Där han
går omkring och kastar hat och svavelosande helvetesförbannelser över alla som är furrisar
eller som är djurvärnare.
-En gång så kom Lasse Ohlsson på att det kunde fan va häftigt att knalla in i en musikaffär för
att hämta en bastuba MEDAN HAN VAR KLÄDD SOM NAZIST och köra upp bastuban i sitt
skithål.
Det var skitkul, ja fantastiskt rentav, för alla fick helt spel i huvet och han snubblade över
gitarrerna och krossade pungen mot ett notställ och fick åka till sjukhus. I
NAZISTUNIFORM!!! ”VILKEN JÄVLA SEGER!!!” – Skrek han när han kom in på sjukhuset!
Ja sen när Lasse Ohlsson hade kommit in på sjukhuset så tog de AIDS-prov och det var
positivt! WOW! Så då visste han att han var inte OSKULD och fett med loser iallafall! Här får
reportern gå ut en sväng runt klubb-källaren …förlåt, klubbhuset... eh... lägenh... eh... GLÖM
det. Egentligen så är den där hemliga HQ:t som de där sjuka pedofilerna har inget mer än en
fuktskadad arbetsbod som de snott från ett bygge, och riggat upp där bakom knarkarkvarten
SIVO så att ingen kan se dem… för att ta sig en sil och stärka sig med LSD. Fy fan.
-Medarbetarna där på sjukhuset gapflabbade och avslöjade att proverna visade att det var
GRIS-AIDS för det kunde de se på röntgenplåtarna av DNA! De trodde tydligen att Lasse
skulle skämmas för det men Lasse Ohlsson var fan STOLT DJURKNULLARE!!! Lasse Ohlsson
kom på sen att det måste ha varit hans pappas gris för den var alltid på Lasse, särskilt när
Lasse hade nazistuniform på sig och han hade druckit sig full på fotogen, så att han kunde
pissa napalm och skita taggtråd! Sjukt coooolt!!!

Ja iallafall så ringde de till sina polare och sa - Ni får fan komma ner till akuten för här står en
sinnessjuk karl med gris-aids och han har en nazistuniform som hans chef Anki Tillgren har
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sytt ihop till honom på sig! Och han tror han ser ut som en nazist och flinar som ett jävla
lökollon! Det står "SADDAM HUSSEIN ÄR MIN BÖGMASTER" på en skylt på ryggen på honom
som pekar med en pil ner till hans ANUS också! Helt rubbat som fan! Kom fort innan
grabbarna i vitt kapar in han på Norrängsskolan!
Bajs-porr = kommunaltjänsteman!
Om man däremot rör sig inom den mer bajsnedsölade rövpulardelen av
kommunalverksamheten, så stöter man fort på deras egen benämning på sjuk pedofil-porr,
nämligen på SIVO som är djurplågarnästet och pedofilbordellen i Hässleholm där
utvecklingsstörda pissråttor betalar för sex med småbarn och roar sig med att plåga och
tortera djur och filma det och lägga ut på Internet.
Ulrik Adlerborn är 48 år men beter sig som en utvecklingsstörd fjortis och var i många år helt
sjukt såld på Anders Eklund (pedofilen som våldtog och mördade 10 åriga Engla,) ja Anders
Eklund var Ulriks sjukt stora idol. Sen när han upptäckte att Anders Eklund hade jobbat som
lärare på särskolan och också postade bilder på överkörda rävar på SpChan och var ett
näthatande troll och sånt skit - så var Ulrik helt såld för han gick loss på den sjuka skiten som
fan! Ulrik runkar hellre av sig till att se nakna små barn i badhuset och att se djur som
förnedras, plågas och lider än träffar vuxna kvinnor IRL.
-"Det är liksom störtkåtigt att smågossar saknar pubishår och går i nerbajsade blöjor. Ja, de
e nog bara en liten fetisch precis som en massa andra," - säger Ulrik Adlerborn.
Utvecklingsstört rakt över grenen!
Beundran för utvecklingsstörda sprider sig som en löpeld genom lättpåverkade rotlösa och
losermässiga ungdomar och barn som ofta själva är lite efterblivna, genom program som
”Köping” och radioprogrammet ”Mifforadio”
eller att utvecklingsstörda älskar att sprida sitt hatskit på SpChan och även spamma ner
SveaFur med djurplågeri, pedofili och bajsporr och andra sjuka saker.
Och enligt Ulrik Adlerborn så är det skitlätt att hitta bajsporr, till och med
barn-djur-porr med inslag av blöjor och bajs, på internet! "Det kallas Integrerad kommunal
verksamhet inom omsorgen - det där häftigaste som är med barn och sadistiskt sexvåld
med katter," säger han. (Nu har reportern snart fått nog och det räcker inte med
några holkar utan nu åker en literstor spruta med metaamfetamin fram och en liter
metaamfetamin, 20 tabletter extacy och 7 silar LSD pumpar han sin kropp full med. Fy faen)
Det är en skitstor succé över hela världen. Redan i början på 90-talet så bröts alla
tabugränser. Eftersom det är så lätt att träffas på Internet - man behöver ju inte träffas på
riktigt så man kan ju strunta i att tvätta sig och byta underkläder och sånt jobbigt, och alla
som är utvecklingsstörda bor ju på skyddade gruppboenden där de kan plåga ihjäl katter och
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knulla småpojkar i gumpen utan att någon ser det eller ansvarig personal blundar för det
iallafall, så det är också när populärmedia granskar den kommunala omsorgen om de
utvecklingsstörda som det smäller upp stora rubriker och löpsedlar om psykiskt rubbade
mongon som våldtar våra barn och våldtar våra djur och tänder eld på katter samt att
knivskära hästar i deras könsorgan och sen skryta om det online.
Som att pedofili, att knivskära hästar och skylla på andra och tortera ihjäl katter och visa upp
det online är hälsosamt och helt normalt i de utvecklingsstördas uppfattning om moral, till
exempel.
På SIVO finns det en skitstor grupp djursexpervosar och pedofiler som träffas i
hemlighet hemma hos Lasse Ohlsson och där flera tusen utvecklingsstörda mongon trängs
och utbyter kropps-safter, blöjor och stomipåsar med varandra. Utomstående som råkar irra
sig in på mötena får ofta totalchocken av all djurporr och barnporr som utväxlas där men de
övermannas snart av psykiskt rubbade mongon som drogar ner dem och förför dem till den
”MÖRKA PEDOFIL-SIDAN AV DEN KOMMUNALA SÄRSKOLEPLANEN."
(Reportern injeksserar det sista av sina tunga droger och kastar sig sedan med ett lättat
ansiktsuttryck framför ett framrusande X-2000 som slafsar sönder honom i köttslamsor.)
Slutligen kommer det djurrättsliga medborgargardet med M-16 gevär och eldkastare och
stormar SIVO och räddar barnen och alla djuren. De utvecklingsstörda mongona stuvar de in
i en grisbil och kör iväg dem till ett koncentrationsläger där de får jobba tills de inte orkar
och då blir det gaskammaren för mongona och sedan gör man kattmat av deras kött
och skor av deras hud!
Slutet gott! =^____^=
(Åh vad jag älskar Automatvapen!)
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