FURMIL´s lyckade genomförda miltära opperationer mot
människorna som förtrycker djur.
Lyckade Militära bravader:
Kriget borta i Redneckland börjar lida mot sitt slut, natten till den 23e december 2008 lyckades våra
vulpina infanterister bryta sönder den sista försvarsbäriären runt Lars City och våra infanteriste kom
över viktig data om fienden. Därför sattes ett hangarfartyg in som skickade F-15, F-18 och F-22 i en
förlamande attack och slog ut allt luftvärn runt Lars City och sedan flög 3 stycken B-2 Spirrit och 2
stycken B-1 Lancer in och vräkte ner sin bomblast över Lars City. Större delen av staden lades i
ruiner och fartyget rainbow Warrior kunde lätt ta sig upp längst floden och beskjuta Lasses palats
till ruiner med 140 mm pjäser och Tomahawkmissiler. Lasse själv flydde som den fega lilla råtta
han är i sin SE-KDZ som vår tapre Modig (Räv s son) som flög en RAH-66 Comanchehelikopter
lyckades skjuta ner SE-KDZ.
Modig i sin RAH-66 Comanche.

Våra satelliter lokaliserade vraket av SE-KDZ nu på morgonen i djungeln. jag själv flög en F-18
hornet nu på morgonen och släppte napalm och clusterbomber över området där vraket av SE-KDZ
ligger. Jag oberverade en del rednecks med lätta pansarfordon, jeepar och marktrupp runt vraket och
de dödades omedlbart i ett moln av clusterexplotioner och brinnande napalm.
Under förmiddan så har Furmil satt in 30 stycken Hihivagullit Spetznas Comandosoldater som
lyckades ta sig fram till SE-KDZ men Lasses kropp kunde inte hittas. Troligen har den skurken
klarat sig och är strandsatt uppe i bergen med många rednecks runt sig och tung beväpning.
Under dagen så spanar vi med satellit och Zephyr UAVer beväpnade med Hellfiremissiler och
Lookaas missileri luftrummet. Det mindre hangarfartyget IRON MAIDEN ligger i en vik längre
bort och har A-10 warthog med full beväpning redo att starta om vi hittar Lasse. Terrängen är svår
där.
Våra Hihivagullit Spetznas soldater flögs ut med Black hawk helikoptrar från Fox Power Rangers
och de hade med sig datorn från SE-KDZ. Den ska vi undersöka mycket noga på "Vulpagon,"
Foxylvaniens militära HQ.
Jag återkommer med rapport om vi hittar Lasse. Helst vill vi rävar lyckas ta honom levandes och
vad vi ska göra med honom sen får vår kejsare Kharrack bedömma, men vi rävar kommer klart ha
roligt på Lasses bekostnad. Men det är tuff terräng och varje redneck där är beväpnad till tänderna.
En annan opperation vi ska inleda är att hitta den förhatlige Rune Nilsson som livnär sig på
knarkhandel i djungeln. Den opperationen ska vi inleda nu idag på nyårsafton 2008.

Kl 15:20 flög jag en A-10 över Runes territorier i djungeln och brände hans opiumfält och
kokaintilverkningshus med napalm.

Bombraid mot Vinslöv
Kl 16:00 inleddes bombanfall mot Vinslövs redneckstyrkor som försvarar teritoriet runt Vinlöv. Här
är film som visar hur Werewolf Squadronen med sina A-7 Werewolf plan bombar rednecks norr om
Vinslöv.
http://www.youtube.com/watch?v=DfMxkBzRsRA
Efter mörkrets inbrott så har nu Inaris Änglar lyft från C-87 basen i Velox och flögit med sina B-1
Lancerplan och bombat hamnen i Vinslöv och andra mål.
Oljecisterner och raffenaderier i hamnen brinner och flera stora fartyg är förstörda. 5 oljetankers
brinner och slagskeppen Harley Davidsson, Johan, Hubertus, Lady Diana, Hell Angle, Homo
Sapiens, Christus, Jawe, Tuba, Gotara Star, Taback och Johannes är sänkta och likså u-båtsbasen ute
vi ön är sönderbombad och de tre dockorna med varsin u-båt är förstörda. Det lilla flygfältet är
också förstört samt den IL-76 Mainstay och MiG-37orna som stod där. Bränsledepå och radarbas är
också sprängt i bitar och bron som går över till ön är bombad, både bilväg och järnväg. Samt alla
terminaler längst järnvägssträcklan är bombade.
Här bombas då Vinslövs flygfält och alla plan på marken förstördes.

Bombad vapendepå.

Våra A-10 Warthogs är utrustade med värmekameror och jagar rednecksen i Vannebergadjungeln.

Våra F-16 plan från Furry Air Force - "Vild Vixens" förstör Vinslövs vapenfabriker.

Bild från Vinslövs hamn med Infraröd kamera då Harley Davidsson träffas av en 900 kg J-dam
bomb.

Bombmatta över Vinslövs industriområde varav en salva 900 kg,s bomber och 2 stycken MOAB
(Mother Of Al Bombs) släpps över Vinslövs industrier, raffenaderier och kärnkraftverk.

Fler bomber faller mot Vinlövs hamn.

Den förstörda järnvägsbron ut till ön.

Lasses palats i Vinslöv träffas av flera 900 kg J-dam bomber.

Harmageddon har börjat!
Nu är det rävarnas tur att jaga människorna, he he!

Iron Paws Tank Squadron raidar Önnestad.
Redigera inlägg
Japp, videon får tala för sig själv. ^_^
http://www.youtube.com/watch?v=d1X4r2nHSb0

Militär offensiv på 2009´s början.
Nu har 2009 börjat och i och med det så har vi inlett morgonen med flyganfall mot redneckmål i
Vannebergadjungeln.

En bombad stridscentral, väg, järnväg och terminalbyggnader i Vannebergadjungeln.
Rednecksens kanonbunker utanför Sörby sprängs av en penetrerande bunkerbomb som släpps från
en F-18 Hornet.

Napalm över Vanneberga.

Bombflyg från "Inaris Änglar" bombraidar Önnestad i Gryningen.

"Gren Paw Way" is open.
Foxylvanska stridsvagnar rullar mot Önnestad, Striderna inne i Önnestad kommer att vara mest med
markfordon och helikoptrar, samt flygunderstöd.
Syftet är att i Önnestad besegra Tillströms onda styrkor och jaga ut Rednecksen ur Önnestad.

Militär framgång i Vanneberga och Önnestad.

Fox Power Rangers oppererar med helikopter och special forces in i Vanneberga djungeln. Här slås
vapenlager och bro förbindelser ut längst Sumpån.

Och fler bomber fälls över Fox Deaths träningsläger norr om Önnestad.

Fox Deaths träningsläger utbölåst till 87% av en MOAB.

General Anders Tillströms bil i Önnestad efter att 2 stycken Fox Power Rangers helikoptrar
beskjutit den med Hellfiremissiler.

Fartyget "Human Warrior" sänks av stridsflyg från Vild Vixens.

Stridsflyg över Bockeboda sektorn.

På lätta ninja-tassar i Vinslöv på natten.
Fox Power Rangers har operarat in i Vinslöv i natt, jag ingick själv i truppen och vi lyckades
spränga en radiomast och eliminera många rednecks. Samt ta oss ut ur kvarteret och utkämpade
mörkersrid med flera rednecks, vi förstörde deras lager av fordon och med våra MP5 gevär sköt vi
ner dem snabbt, smidigt och tyst och vi hade NVG så vi kunde se i mörkret.
Likså tog Fox Power rangergrupp 2 sig med 2 helikoptrar ut i Vannebergadjungeln och sprängde så
väl en underjordiks kokainfabrik, som ett flygplan med kokainpåsar och en F-18 Super hornet från
hangarfartyget "Iron Maiden" flög ett uppdrag där FPR2 guidade en laserstyrd bomb att slå ut en
byggnad där Norrängsskolans rekotor och flera andra höga Redneckgeneraler hade ett party.
Fullträff och uppdraget lyckades.
------------Under dagen har sporadiskt stidsflyg från hangarfartygen "Kitsune Star" "Ylva" och
"SveaFur" bombat artileriställningar i gränsen mellan Vinslöv och Vanneberga djungeln.
Gren Paw Way is open.
Furmils stridsvagnar och strykerfordon kan ta sig in i Vannebergadjungeln.
-------------/Övesrste Smirre Kirax

Vannebergadjungeln is a Hell of bonfire.
När väl "Green Paw Way" var öppen och stridsvagnarna mullrade in i Vanneebrgadjungeln så blev
det en tuff fight. Redan 300 meter in i djungeln blev en stridsvagn strandsatt då den fick sina
larvband bortsprängda av en mina och mellan två höjder så besköt rednecksen stridsvagnen hårt.
Dock via bra stridsledning så skickade vi snabbt två stridsflyg som bombade ut höjderna med
napalm och en Black Hawk helikopter kunde rädda stridsvagnsbesättningen.
Våra infanterister mötte på hårt motstånd också och 2 rävar och en tvättbjörn blev alvarligt skadade
och fick flygas ut med helikopter och en annan helikopter blev nerskjuten av en luftvärnsrobot. Men
de 6 tvättbjörnarna höll strid vid helikoptervraket tills en Black hawk kunde komma dit och ytbärja
dem. till sin hjälp fick den Black Hawk helikoptern ha beskydd av 2 stycken RAH-66 Comanchehelikoptrar som kunde blåsa rent från rednecks i området med raketer och minigun.
Dock kom ett genombrott då vi skickade en AirWolf med minröjarbomber och röjde undan det
minerade området och Kapten Kaag lyckades ta sig upp på en liten höjd och skyddades av Vuk som
hade en sniperrifle modell M-82 och höll rednecksen i chack. Iaf där kunde Kaag sedan ta sig fram
till radarn och spränga den. Då var luftvärnet satt ur spel och 3 stycken F-16 flög in och bombade
broar över sumpån, även den hårt skyddade "Trasone Bron" med dubbla järnvägsspår och bilväg.
Sen kom A-10orna och bombade ut alla terminalbyggnader och förstörde rednecksens stridsvagnar
och helikoptrar.
Sektor A säkrad.
Vid Sektor C så når våra soldater Lars City.

Önnestads sista stridsvagnar pawnas av Fox Power rangers A-10 or.
Norr om Önnestad gick dock striderna bättre tack vare att Fox Power Rangers har sina A-10or nu på
"BoList-basen" i Önnestads norra del och robotar riktade mot Fox Death området och
stridshelikoptrar som Black Hawk och Apache och rävsoldater med modern utrustning som XM-8
gevär, M-82 och SAW kulsprutor, skottsäkrta västar, smarta minor och stril i hjälmarna och NVG.
Samt strykerfordon och M-1 Abrams stridsvagnar oppererar kontinuerligt inne i Fox Death sektorn.
De flesta byggnaderna och all kommunikation där är söndersprängt och rednecksen gömmer sig
nere i källare och kloaker.
Här är några A-10 Warthogs från Fox Power Rangers som rejält pawnar loss på Önnestads sista
stridsvagnsförband. YAY!
http://www.youtube.com/watch?v=mJSk2Xc3Eq4

Inaris änglar bombar hårt mot Redneckflottan.
Från andra sidan av Vannebergadjungeln där några av Redneckflottans fartyg låg för ankar, det hade
en satelit upptäckt och vi skickade två stycken F-15 plan beväpnade med tallkottsplasma-bomber.
Alltså rafinerad kåda från tallkottar och det är högexplosivt vill jag lova. I varje bomb finns ca 80
kg kåda men explotionerna är som 10 000 kg TNT.

Fox Power Rangers raidar Lars City
Idag under eftermiddan så har en stor helikopterburen trupp av rävsoldater raidat Lars City. Jag
själv ingick i denna trupp. Med 6 Black Hawk helikoptrar så flög vi först och raidade Poerto Lars
där vi slog ut flera luftvärnskanoner och de tre fordon med Bloodhound missiler. Raidade sedan
själva Poerto Lars där vi slog ut luftvärn etc. När våra 3 helikoptrer som gjorde detta lämnade
området så kom flyget och slog till, 2st F-16 och en F/A-18 och förstörde fartyget som låg i hamnen
med massor av ammunition, det blev en kraftig explotion som förstörde de tre lyftkranarna och
terminalbyggnader etc där det också fanns ammunition. Flyget slog även ut de båda kustkanonerna,
en bro och oljecisterner mm i Pouerto Lars samt sen kom 2 stycken F-15 och bara bombade
sönder själva kärnan av Poerto Lars.
Där efter flög vi alla 6 Black Hawk helikoptrar mot själva Lars City till den del som ännu inte var
bombad, den jag färdadaes i landade på ett tak och vi tog oss ner i byggnaden där vi utkämade en
del strider mot beväpnade rednecks och lyckades gripa en general och föra honom till en Balck
Hawk där vi ska pumpa generalen på infomrmation.
I bygganden lyckades vi även beslagta datorer och annan elektronisk utrustning och uptäckte att
byggnaden hade flera källarplan med olika kulvertar och flera lägenheter i byggnaden var föråd för
ammunition och vapen. Nere i 3e källaren fann vi stora lager sprängämenn så jag apterade mina C4
väskor där som drivladdning och sedan tog vi oss ut via en tunnel och upp till marknivå där Black
Hawken lyfte från taket och mötte oss på torget efter diverse markstrider mot rednecks i jeepar med
50 cal kulsprutor så var torget säkrat.
de andra Black Hawk helikoptrarna landade också på torget utom den med den gripne generalen i,
den flög mot BoList-basen utanför Önnestad.
Men shit, så kom det typ 50 redencks till mot torget med raketgevär och 5 stridsvagnar dök upp
också. Iaf hade vi vårt understöd i form av 2 stycken AH-64 Apache som som med Hellfiremissielr
och raketer samt sina miniguns blåste rednecksen till slarvsylta. Väl alla rävsoldater i helikoptrarna
så kunde vi lyfta sedan.
Väl när vi lyft så tryckte jag på detonatorn och BAAA-BOOOM! hela kvareter exploderade och
följt av flera följdexplotioner. I en byggnad fanns stingermissielr och de flög runt och exploderade,
en träffade ett hus där det fanns mycket kraftiga sprängämnen och en explotion följde som raserade
flera hus ca 600 meter där ifrån och bilar kastades som projektiler längst gatorna.
Generalen är fångad och vi har flögit honom till BoList-basen vid Önnestad där Överste Raggen ska
hålla ett tufft förhör för att få infomration, tortyr kan också vara aktuellt för det är en riktig
hårdnackad redneck-general den här killen alltså, han är en av lars Ohlssons närmaste generaler.
Nu när jag skriver detta så befinner sig 2 stycken B-52 bombare över Lars City och fäller sin
bomblast så Lasses allierade rednecks lär få a Hell of bombfire. En B-1 Lancer frö med sig en
MOAB för att fällas mot kyrkan i Lars City och fick precis veta att kyrkan är pulvriserad samt hela
kyrkogården uppsprängd och liken regnar ner över husen.

Enligt FoxChan´s special-spaningsgrupp så är vi säkra på att Lars själv gömmer sig i Kristianstad
med den korrupte polisen Bo Nero och hans koruppta poliskår och vissa avdankade militärer har de
runt sig också, militärer som de hämtat från kriget i Kambodja och alierat in i redneckhiet runt Lars.
I morgon har vi siktet inställt på att leta upp och elimenra dessa i Kristianstad och gripa Lars, samt
också att Fox Power Delta ska göra en raid i djungeln för att eliminera Rune Nilssons
knarkimperium och gripa Rune.
/Övesret Smirre Kirax

F for Fox Power.
Den 4 Januari 2009 så gick striderna framåt med bravur, understödda av stridsflygplan som A-10
Thunderbolt och F-15 plan med napalmbomber och clusterbomber så ryckte våra infanterister fram
genom Vannebergadjungeln och även 4st B-52 kom och la bombmattor över de intensivaste
redneckområdena i djungeln.
Stridsvagnar, strykerfordon och infanterister ryckte fram och eliminerade alla tänkbara
redneckposteringar, med eldkastare och fosforgranater jagade ut rednecksen från sina underjordiksa
bunkrar och sprände upp allt. Apache och Coamche helikoptrar förstörde luftvärn, kommunikation
och radar anläggningar och våra stridande djurförband gick igenom så väl B som C sektorn nu och
är vid Lars City.
BlackPaws
Likså genomfördes en opperation under kodnamnet "BlackPaws" i mörkret den 4-12-2009 kl 03:20
då i Kristianstad där vår modige Yellow Fox lyckades med sin slughet ta sig in i den korrumpte
polischefens lägenhet och kopiera viktig information ur hans dator, efter en mindre strid och slughet
så tog han sig ut ur kvarteret och hämtades av en Black Hawk helikopter och en Comche följde med
och bestred efteröljande poliser och soldater. När väl Black hawk helikoptern lyft och Yellow Fox
var i säkerhet så kom ett stridsflyg från FAF och bombade ut poliskvarteret.

VÄDRAR SEGER:
Informationen gjorde att vi kunde skicka specialförband av Fox Power Delta soldater som
stormade den redneckbyn i vannebergadjungeln där Lena Jönsson (Lasses handledare) höll sig
gömd och rävsoldaterna kunde gripa henne då de anföll byn med en sk "rävsax manöver" med det
var en människa som hamnade i rävsaxen och rävarna som utförde operationen, he he! ^_^
Den andra Fox Power Delta gruppen massakrerade hela byn och de kom i markfordon och grep
Lena Jönsson och föde henne ombord på Black hawk nummer två.
Själv flög jag en stridsdesignad Black Hawk här och utrustad med raketer och miniguns som
avfyrades från kockpit så bröt jag genom rednecksbyns försvar.
Lena Jönsson som fördes ut med den andra Black Hawk helikoptern och sedan flögs med
specialpplan till Velox i Foxylvanien där vi rävar håller henne fången som vår yiff-slav och tass-slav
och vi rävar roar oss på Lena Jönssons bekostnad, he he!
Informationen från Bo Nero´s dator bekräftade även var i Kristianstad Lasse håller sig gömd och
jag själv ingick i en luftburen trupp som sates in med fallskärm i Kristianstad för att leta efter Lasse.
Lisakå Vanessa och Rita samt Kaag ingick i denna trupp. Vi hoppade från ett Herkulesplan och hade
topmodern komunikations och stril-utrsutning och nya moderna precitionsvapen som XM-8 etc.
Vanessa gjorde en fantastisk insatts och gick en tuff mach mot Lasse när vi fann honom och med sin
list överlsitade hon Bo Nero och sköt den korrumpte polischefen.Vanessa satte Lasse på plats

och Lasse var rätt spak och flydde igen som den fega råtta han är i ett flygplan av typen "Human
Fighter." En av våra JAS-39 or som fanns till helikoptrarnas beskydd tog upp jakten ut över
Kristanstads skärgård och lyckades skjuta ner planet, Lasse sköt ut sig med katapulten och
plockades upp av en båt som förde honom till sin militärbas-ö.
ATTACKEN MOT MILITÄRBAS ÖN.
Iaf så lyckades vara satelliter observera att det sista av Redneckflottan låg för ankar vid den ö som
är bas under Lasses befäl i Kristianstads skärgård. Så stealthhangarfartyget "Shere Khan" seglade
inom ön areia i Kristianstads skärgård och skickade en hel armada av F-18 Superhornet utrustade
med sjömålsrobotar och torpedder så flög "Firefox Squadronen" en förödande airstrike mot ön och
förstörde allt av miltärt väde där, ex öns tre flygfält och människorna han inte få upp ett enda
flygplan i luften. Alla deras flygplan förstördes på marken. FAF planen sänkte alla fartygen och
föstörde hamen. Sedan kom 8st B-2 Spirrit och fällde tunga 900 kg J-dam bomber och förstörde
rafenaderier, fabriker och skeppsvarvet på ön.
Vi är övertygade om att Lasse gömmer sig på bortre delen av ön men den delen är skyddad av ett
kraftfält. Öns militäre ledare bor i ett palats på västra delen av ön och i morgon 13 e afton ska vi
inleda en taktisk attack för att eliminera redneckslands militära ledare och gripa Lasse för att stäla
honom till svars inför en Vulpin domstol för sina illgärnaingar och sedan så får rävarna ge honom
det han förtjänar.
Bra jobbat kamrater!
/Överste Smirre Kirax.

Skarpa klor och kanondunder.
Under natten till 13e afton 2009 så har Lena Jönsson fått det hon förtjänar på en militärbas utanför
Velox. Hon dömdes av självaste kejsar Kharrack och som straff för att jobbat åt den onde Lasse så
fick Lena Jönsson stryk med batonger och fick slicka flera av rävarnas baktassar och där efter så
avrättades hon i elektriska stolen. Kharrack har nu hennes hud som entrématta i sitt palats och Lena
Jönssons kropp grillades på spett över öppen eld och rävarna hade grillfest och åt upp henne.
Vad gäller militärbasön så har flera kanonfartyg ur Foxylvanska flottan seglat fram till den nu och
med tungt arteleri beskjutit den andra hamnen och huvudflygplatsen samt öns
kanonförsvarsställningar.
/Överste Smirre Kirax.

Tanukiraid mot Bockeboda kanonen.
Fox Power Delta har satt in Tanuki Warriors, alltså tvättbjörnscomandosoldater med fallskärm
under natten i Bockeboda bergen och utrustade med Night Wission Googles och MX-8 gevär och
MP-5or samt M-82or så tog de sig fram och eliminerad rednecks och slog ut dem som stod i
syttetornen, med ett par clayroy minor så sprängde de muren och tog sig in på området. I skydd av
mörkret tog de sig ner via ventilationssjaktet och placerade ut sina sprängladdningar.
De togsedan rednecksens egna Hindhelikoptrar som stod inne på området och flög iväg i natten.
Sen BAA-DAA-BOOOOM! så exploderade sprängladningarna och hela bunkerkomplexet rasade
samman och begravde Bockebodakanonen under miljoner ton betong och sten.
Sedan så flög då tvättbjörnarna med rednecksens Hindhelikptrar och förstörde radarn och de få
MiG-29or som fanns på ett flygfält utanfrö Bockeboda.
Snyggt drag! ^_^
/Överste Smirre Kirax.

Gryningsraid mot mål i Centrala Vannebergadjungeln.
Nu under tidig morgon så flög jag (Smirre Kirax) och Vanessa varsin F-18 Hornet och vi bombade
ett rafenaderi och förstörde det sista av Redneckflottans fartyg, ett militärt ammunitionsfartyg som
låg utanför Poerto Lars. Samt vi fälde en laserstyrd bomb mot rafenaderiet som ligger strax norr om
Lars City. Sedan flög vi vidare norrut över Vannebergadjungelns norra delar där vi bombade ett
kemiskt vapenlager och ett par viktiga broar som gick mellan en platå och själva vapenfabriken. Det
var en trespårig järnvägsbro och en bilvägsbro. 2 lastbilar förde ut vapen från depån men de störtade
också ner i ravinen och exploderade. Konstigt nog så stötte vi inte på något luftvärn. Rednecksen är
nog rätt spaka över de intensiva attacker de fått och det var tidig gryning, så de flesta sov väl.
/Överste Smirre Kirax.

Fussionsrejaktorn sprängd
Kl 14:30 den 5 Januari 2009 så lykades 2 krigsfartyg ur Foxylvanska flottan att förstöra försvaret
runt den kylmynning på norra ö-sidan som är för kylning av en underjordisk fussionsrejaktor och
med gummibåtar kunde rävsoldater i gummibåtar ta sig fram till kylmynningen och ta sig ned i
denna. I rejaktorbyggnaden fanns en del redneckmilitärer men rävsoldaterna slog ut belysningen
med en liten sprängladdning och sedan med night vission googles på och beväpjnade med MP-5or
så var det en lätt match att klara av vakterna. Placera ut bombväskorna och sedan lämna
rejaktorbyggnaden, ta sig ut och åka ut med gummibåtarna igen.
Sen BAAA-BOOOM! så blåstes rejaktorbyggnades sönder och störtade samman. En het
plasmaström kom ut ur kylmuningen som fick vattnet att koka några sekunder. Chockvågen fick
underjordiska ammunitionsförråd att explodera och moln av eld steg mot skyn blandade med jord
och grus.
Sedan slockande kraftfälttet runt den militärt befästa delen där Lasse har sitt palats.
Nu kan vi nog snart ta honom.
/Övesrte Smirre Kirax

Vildvittror i natten.
Efter mörkrets inbrott den 5 januari 2009 så flög 8 stycken F-117 Nighthawk från FAF in över den
norra delen av Lasses befästa militär-ö utanför Kristianstad och skickade lookasmissiler mot
luftvärnsramper och lyckades även bomba bron som förbinder den norra ö-delen med övriga ön och
förstöra de tre laserkanonerna, som ändå inte fungerade för de drevs ochså av fussionsrejaktorn.
Samt förstörde de 8st MiG-37or som stod på flygfältet på västra delen av den norra ö-delen.
Lasses palats bombade vi inte då vi vill ta honom levande.
/Övesrte Smirre Kirax

Militära redneckledare gripna.
Varen hälsade vulpina fihetskämpar!
Strax innan solen gick upp på morgonen den 6:e Januari 2009 så gjorde jag tillsammans med Fox
Power Rangers helikopterförband, vi var tre stycken Black Hawk helikoptrar och totalt 18 rävar.
Vi gjorde en raid mot Lasses militär-ö där vi tog oss in till befälspalatset mitt på ön och efter diverse
strider på taket till byggnaden mitt emot, så tog vi oss ner igenom byggnaden, rensade ut alla
rednecks där, tog oss ut i markplan och utkämpade gatustrid och vi hade placerat försåtminering och
riggat upp med rednecksens egen ammunition i byggnaden, så när ett 50 tal rednecks tagit sig in i
byggnaden för att leta efter oss, så utlöste vi rävar försåtminering och BAAA-BOOM! Byggnaden
blåstes ut.
Vi rävar har ju av naturen bättre mörkerseende än människor så vi hade ett bra övertag i skydd av
mörkret. Dock hade några rednecks nattkikare, men det såg vi ju så 2st stycken av våra pricksyttar
med M-82 gevär hade tagit sig upp i ett par torn på vardera sidan om det öppna torget och knäpte de
rednecks som hade nattkikare.
Tigrarna kom sedan med en "Järv" (en stor krigsmaskin som transporterar tunga fordon och kan
starta och landa vertikalt) de landade på torget där och vi fick 4st M-1 Abrams stridsvagnar och 8st
Humwee jeepar till vår tjänst. Med hjälp av dessa så slog vi ut de 4 försvarstornen och forcerade
murarna runt befälspalataset och de kulsprutevärnen vid ingången.
Sedan kunde vi tungt beväpnade rävar med våra CAR-15/203 gevär skjuta in granater genom
öppningen och genom fönstret. Sen sprang två av oss rävar runt till baksidan och in till den
diseldrivna generatorn och la en C4 väska där och BOOM! Sprängde den. Befälspalatet blev
mörklagt.
Sen tassade vi in tyst och sköt rednecksen där inne och kunde gripa Lasses två främsta befäl och
några rävar tog sig ner i källaren och med laserskärbrännare så tog de sig in där huvuddatorn står
"Manigma" och placerade ut 7stycken C4 väskor och de båda höga befälen förde rävarna ut i
handfängsel och koppel till en av Black Hawk helikoptrarana som landat och befälen fördes till ett
av de Foxylvanska krigsfasrtygen utanför ön och under dagen kommer de föras till Velox för att
avrättas genom halshugnning med ninjasvärd, kejsar Kharrack kommer själv personligen att
halshuga de båda höga befälen och sedan kommer befälen att begravas under trappan till
Vulpespalatset i Velox.
De två andra Black Hawk helikoptrarna flög runt och gav de rävar som begfann sig på taket till
befälspalatset understödseld och med gemensam eld från Black Hawk helikoptrarna och vår
rävgrupp på taket så lyckades vi slå ut de rednecks som besköt palatset med kulsprutor och raketer
från kringliggande tak. De två Black Hawk helikoptrarna landade, den ena på taket och den andra
på torget.
Tigerstyrkans fordon körde ombord på Järven igen och Järven samt alla tre Black Hawk

helikoptrarna lyfte nu och flög iväg från ön.
Jag själv slog in koden för C4 väskorna på helikopterns stridsdator och BAA-BOOM! "Manigmasuperdatorn" blev bränt skrot, explosionen var så kraftig så det 2 meter tjocka golvet av armerad
betong och pannsarplåt, kastades upp genom de två första våningarna i befälspalatset och den
mittersta delen av palatset störtade in. Sedan när vi lämnat området så kom en F-22 Wolffighter och
släppte 2st tunga 2000 kg bomber ner genom hålet i taket och befälspalatset raserades totalt och
intilliggande byggnader fick rejäla skador och de två tornen där våra prickskyttar hade varit, de var
ju med i den 3e Black Hawken nu. De två tornen knäcktes av tryckvågerna från de 2 stycken 2000
kg bomberna.
Mycket bra framgång. Lasse är nu så gott som militärt tillintetgjord och under dagen så kommer
våra vulpina armesoldater med trupptransportsfartyg att landstiga på ön för att rensa ut det sista och
förhoppningsvis gripa Lasse, vilket jag tänker göra själv med stöd av några mycket väl utbildade
rävsoldater.
*Honör till alla rävar och tigrar som deltog i denna opperationen*
/Överste Smirre Kirax.

V för Vulpin Frihet =^_^=
Slaget på Lasses militärbas-ö.
Idag när solen gick upp så landsteg 120 rävsoldater på militärbnas-ön´s norra sida. Det var
specialförbandet från Fox Power Rangers som landsteg och efter en häftig stid vid ett
betonginkapslat kustförsvar så lyckades de bryta igenom försvarslinjen, ta sig bakom det
betonginkapslade försvaret, skjuta rednecksen i skyttegravarna och med eldkastare flamma ut dem
ör försvarstornet.
Krigslist.
Rävsoldaterna ryckte fram genom det bebyggda området bakom försvarslinjen och utkämpade en
del gatustrider mot rednecksen och lyckades ta rednecksen bästa prickskytt som hade tagit sig upp i
kyrktornet. Då skickade Lasse 12 stridsvagnar och 50 infanterister från sin bas.
Rävsoldaterna börjar få slut på ammunition, men hade funnit en massa komposit b i en byggnad, så
de riggade upp försåtmineringar längst en gata med en hel del komposit b och divere metalskrott
som fragmentämne, när de 50 infanteristerna kom längts gatan så utlöste de försåtmineringen och
mer än hälften av de 50 infanteristerna dödades i en skur av glödande metall. Sen kom rävarna på
något slugt, genom att stoppa komposit b i sina strumpor och smörja in dem med motorfett. Så
gjorde de "klibb-bomber" som de kunde kasta på stridsvagnarnas hjul och på så sätt spränga sönder
deras larvband så de blev strandade. Sedan tog sig rävsoldaterna upp på stridsvagnarna och kastade
ner tassgranater genom luckorna.
Några rävsoldater fann bensin och tillverkade molotowcocktails och kastade på stridsvagnarna. Så
rednecksen fick det hett om öronen.
Efter att rävsoldaterna med clayroyminor sprängde en mur och dödade några rednecks där innanför,
så fann de massor av ammunition och vapen, bl.a pansarbrytande raketer och 2 stycken 50 cal
kulsprutor. Så tog sig ett par rävar upp i kyrktornet med dessa och kunde beskjuta stridsvagnarna
med 50 cal kulsprutor och en annan grupp rävar höll ställningarna från ett varuhus där de besköt
och slog ut stridsvagnarna med de pansarbrytande raketerna.
Rednecksen stälde upp en 40 mm automatkanon på resterna av en sprängd byggnad och började
skjuta mot rävarnas ställning i varuhuet, men snabbt tog sig 2 andra rävar runt och med sina XM-8

gevär pepprade ner rednecksen och tog över 40mm automatkanonen och vände den mot rednecksen
ställningar.
Fler stridsvagnar kom nu och komposit b var förbrukat och ammunition och raketer räkte inte för att
slå ut 28 stridsvagnar som kom nu. Men som ett under så dök Furry Air Force upp och en F-22 Wolf
Fighter sprängde bron som stridsvagnarna precis kört över, sedan dök 4 stycken A-10 Warthogs upp
och gjorde slarvsyla av stridsvagnarna.
Där efter kom Fox Power Rangers i sina Black Hawk och Litle Bird helikoptrar och gav massor av
understödseld och Black Hawk helikoptrarna landade och plockade upp rävsoldaterna. Några nya
rävsoldater med avancerad stridsutrustning och tung beväpning landsattes och en Järv landade med
flera Humwee jeepar med 50 cal kulsprutor och strykerfordon med 80 cal kanoner.
Jag själv hoppade fallskärm från en Herkules i närheten av Lasses palats och med tung
stridsutrustning, 4 raketers rocketlauncher, M-82, M-16 med 40 mm granattillsats, SAWkulspruta, Dessert Eagle, Clayroyminor och tassgranater osv.
Harmageddon.
Jag tassade upp för höjden där Lasses palats låg, placerade ut clayroyminorna vid vapenförråden
och smög mig på den första vakten och dödade honom med min stridskniv. Tog hans UZI och
använde mot ett par andra vakter. Använde min SAW-kulspruta mot de 30 tal vakter som kom
springande, kastade granater också. Utlöste mina clayroyminor och sprängde vapenförråden. Nu
kom en jeep med en minigun på körande, slog ut den med en raket och vände mig om, blåste hål i
muren och tog mig igenom. Gömde mig i ett förråd och klättrade upp i takstolarna där. Beväpnad
med grep, sågklingor och yxa. Rednecksen sköt genom dörren men de såg mig inte. Sen när de kom
in så använde jag sågklingorna som kaststjärnor och tog en redneck med grepen och en annan med
yxan. Tog över en minigun och gav mig i strid med fler rednecks som kom. Tog ett pumphagelgevär
från en av dem också. Placerade min sista clayroymina vid dörren på Lasses palats och sprängde
dörren. Tog mig in, sköt några vakter med minigunen tills den var slut. Använde min SAWkulspruta igen. Där kom nu Lasse själv med hagelgevär och hans son gömde sig i pannrummet.
SAW-kulsprutan var slut nu och jag fann en extra M-16 så med denna hade jag och Lasse med sin
hagelbössa så hade vi duell där inne i palatset och han tog sig upp på den övre platformen och då
använde jag pumphagelgeväret som jag tog innan och gav honom tre snabba skott så han flög ut
genom fönstret och landade nedanför.
Nu var flera rävsoldater utanför och de kunde gripa den skottskadade Lasse.
Jag tog mig ner i källaren där Lasses son gömde sig . Hanoch jag hade en dödsfight, vi slogs som
galningar, han försökte knuffa in mig i den brinnande pannan men jag gav honom en kungfuspark
så han flög rakt in i en högspänningstransformator och han hade en ringbrynja på sig så det
blixtrade rejält när han fick 10 000 volt genom sig. Dock slet han sig loss från transformatorn och
skulle till att börja slåss igen, men med blixsnabba tassar så däckade jag honom några sekunder, sen
kom han upp igen och jag tänkte det var en seglivad jävel. Då tar han ett järnrör och ska börja slåss
med, men jag övermannar honom och tar järnröret ifrån honom. Då drar han upp sin UZI och säger
att han ska ge mig ett par nya pungkulor, i rent självförsvar så använder jag järnröret som spjut och
kastar det rakit igenom honom så han spetsas på en ångkokare och han blir ångkokt levandes ja. he
he!
Väl när jag kommer ut så har självaste Räv från Gamlsaskogen landat med ett amfibileplan och
flera Black Hawk helikoptrar har landat, Vanessa står också där ute och hälsar mig välkommen.
Några rävsoldater med mycket tung beväpning och skottsäkra västar, de ger sig upp och möter de
rednecks som kommer genom skogen och eliminerar dem.
Jag får flyga med Räv och Vanessa i Rävs amfibieplan och vi har Lasse fjättrad med oss hem till
Foxylvanien som ett litet paket.

Seger.
Väl i Foxylvanien så visas den fjättrade Lasse upp för TV kamerorna när vi landat och kliver ur
planet. Ett bepansrat säkerhetsfordon hämtar Lasse till en hemlig bas utanför Velox där vi ska
undersöka Lasses hjärna. Där kommer Lasse spännas fast i en sträckbänk och injeckseras med ett
serum som gör honom totalt medgörlig, sen kommer elektroder att föras in i hans hjärna och dessa
är koplade till kraftfulla superdatorer, så ska vi analysera alla Lasses onda tankar.
I morgon så kommer vår kejsare Kharrack att dömma Lasse till ett lämpligt straff.
/Överste Smirre Kirax

Vulpin rättvisa tillämpas i Velox
Efter att man gripit den onde förbrytaren Lasse, så hade man spänt fast honom i en sträckbänk och
get honom "zombieserumet" för att han skulle bli medgörlig, sedan rakade av honom håret och skar
öronen av honom, för att sedan föra in elektroder i hans hjärna som gick till superdatorer och man
kunde analysera alla hans onda tankar.
Jag var själv närvarande när detta gjordes och efter att scannat igenom hela Lasses hjärna som tog
ca en timme, så roade vi oss lite med honom. Dvs plågade honom med en elpistol och han skrek
som en gris. Sedan fick han slicka så väl mina som Vanessas och några andra rävars trampdynor, vi
tyckte han var så söt.
Sen fixade vi elstavar och bilbatteri och gav honom lite mer ström så han fick plågas riktigt. Samma
tortyr som han utsatt rävar för. Sen tog vi en hovtång och drog ut hans tänder så han blev len i
munnen och han fick suga av flera av rävarna. Han blev yiffad oralt. he he!
Sen då i gryningen så släpades han i kedjor så gott som naken ut i kylan och snön, han hade bara
kalsonger på sig. Ute på torget så stod 12000 rävar för att se honom och flera TV kameror var där
också. Rävarna fick se hur ful han var.
Kejsar Kharrack gjorde domprocessen kort, han läste upp vad Lasse var anklagad för, mord på 1000
tals rävar och en varg, brott mot Foxylvaniens suveränität och skändning av döda rävars kroppar,
skändning av furryart och shintohelgedomar etc.
Straffet blev att Lasse kedjades fast till händer vid en stock mitt på torget och sedan kom 2 rubbusta
rävhannar och de piskade Lasse hela förmiddan så att blodet färgade snön röd. Med käppar
slogs Lasse först i 30 minuter och sedan använde man 9svansade piskor försedda med små
metallkulor. I 2 timmar pryglades Lasse med dessa. Lasse svimmade till sist av smärtorna och då
öste man iskalt saltvatten över honom.
Detta gjordes inför alla rävar som var där och inför TV kamerorna.
Sen spände man loss Lasse och med tunga kedjor om vristerna och barfota i den kalla och smutsiga
snön, fick han släpa ett stort och tungt träkors genom gatorna i Velox medan rävfolket spottade på
honom, kastade jord och smutsig snö på honom och slog honom med käppar.
Fram till det stora diskoteket släpade Lasse sitt träkors, där la man ner träkorset mitt på dansgolvet
och spikade fast Lasse på träkorset till händer och fötter.
Sedan kom 500 ungrävar dit och fler anlöpte, nu var det dags för party och rävarna hade raveparty
och dansade i flera timmar på Lasse tills alla ben i hans kropp var krossade och hans organ och
lungor kollapsade. Då dog den fan alltså under rävtassar som dansdade på honom. Murrrr! =^_^=
Där efter så släpade man ut Lasse utanför danspalatset och inför TV kamerorna och ungrävarna
berättade att de dansat ihjäl Lasse under sina tassar. De spottade på honom och steppade på
honomm under glada gläfsanden där han låg smutsig, blodig och sargad i snön.

Sen hängde man upp Lasse med köttkrokar genom vristerna i en ställning på torget som ett slaktat
svin. Man flådde skinnet av honom och skinnet garvades och det har jag nu som fäll på golvet i min
lya, Murrrr! =^.^=
Sedan så styckade man Lasses kropp och hade en stor grillfest i Khraracks palats där man åt upp
Lasse och till detta drack man vin och mjöd. Rävarna var så glada att de besegrat tyrrannen, Lasse,
och sedan hade de fest länge och ungrävarna sköt fyrverkerier och rävarna var så glada.
PEACE!
/Överste Smirre Kirax

Fortsatta flygattacker mot vannebergadjungeln.
Även om vi gripit de två onda ledarna Lasse och Lena Jönsson och get dem deras rättmätiga straff,
så är inte rednecksens terrormaskin tillintetgjord ändå. Så därför har Foxylvanska flygvapnet under
dagen fortsatt med flygattacker mot mål i Vannebergadjungeln och så även bombat mål i Vinslöv
och Önnestad.
I centrala Önnestad så var det häftiga gatustrider och vi fick skicka ett anatl F-16 plan som
flygunderstöd till våra stridande föband i centrala Önnestad. (Lite som Mogadishu i Black Hawk
Down.) Rednecksen är några jäkla stridisar så det krävs taktik som så väl kraftig eld för att
tillintetgöra dem.
Vi har ju ännu inte gripit Rune och krossat hans knarkimperium som försörjer rednecksens
terrormaskin ekonomiskt.
Så striderna fortsätter.
Redneckterrormaskinen innefattar ju bara inte konkreta mål i Redneckland, utan så väl cellgrupper
av rednecks på andra ställen och jägarlobbyn som så väl stöds av Centerpartiet som vi klart
deklarerat inte är ett demokratiskt parti utan en terroristorgansiation.
Så striden mot dem som mördar de vilda djuren, det kriget kan fortgå länge men vi räknar med att
under våren iaf ha krossat rednecklands militära imperium och kan inrikta oss på att bekämpa
jägareceller och centerpartiseter runt om där de utgör hot mot djurriket.
/Övesrte Smirre Kirax

Jakten på Rune
Sedan Foxylvanska rävsoldater lyckades fånga Redneckledaren Lasse och hans handledare Lena J.
Så har redneckimperiet varit skakat i grundvallarna och fallit sönder en del innifrån då ingen för
befäl över redneckstyrkorna. Lasse fick ju dessutom sitt rättmätiga straff.
Redneckgeneralen Rune Nilsson har ju hållit sig gömd i Vannebergas djungler och vi har insatt en
del flygattacker som med napalm bränt hans opiumfält och kanabisfält för att slå ut hans viktiga
inkomstkälla, droghandeln.
Men ett krig vinner man bara inte genom flygbombning, utan idag så har en grupp Fox Power
Rangers sats in, i vilken jag själv ingick och vi understöddes av Black hawk helikoptrar och
Apachehelikoptrar. Med buggyjeepar med 50 cal kulsprutor så stormade vi igenom militärspärrarna
runt Runes knarklager och med avancerade vapen som M-82 sköt vi prick och eliminerade vakterna
i tornen och kunde sedan placera ut våra bombväskor och blåsa ut lager byggnaderna, sedan
hämtades vi upp med Black hawk helikoptrar och flögs till Runes knarkodlingar i den inre sektorn.
Där utkämpade vi strid och där fanns ochså 3 helikoptrar i ravinen och dessa slog vi ut. En fjärde

Hindhelikopter dök upp och den sköt vi ner, samt vi förstörde radar mm där. Sedan kom A-10orna
och släppte clusterbomber och vi kunde göra en ny markattack där 20 tal rävar rusade fram efter
klusterbombningen och sköt resterande rednecks, samt 4 rävsoldater begav sig till flygfältet och
förstörde de båda transportplkanen och lufstvärn. Sen kunde A-10 planen ge understöd igen och
bombade båtar, bränsledepå och radar etc där.
Slutligen så kuunde 16 rävsoldater och understödda av 2 apachjehelikoptrar och 2 stridsvagnar så
kunde vi slå till mot Runes palats och gripa Rune och föra ut honom till den väntande helikoptern.
Rune kommer föras till Foxylvanien för att få sitt rättmätiga straff tilldömt av vår godhjärtade men
rättvise Kejsar Kharrack.
Rune är ju både rävjägare och knarkkung, så rävarna kommer att plåga och förnedra honom riktigt.
he he he!
/Överste Smirre Kirax

Runes dom.
Rune fördes i specialplan som landade i Velox kl 20:14 där han dömdes av vår rättvise och
godhjärtade kejsare Kharrack.
Rune blev dömd till prygel och sedan hägning.
På fängelset så roade sig rävsoldaterna med Rune genom att prygla honom och använda elpistoler
på honom, sedan spänndes Rune fast i en sträckbänk och man rakade av honom skägget och håret,
samt skar öroenen av honom. Där efter fick Rune samma behandling som rävar tidigare utsatts för
på pälsfarmerna. Rävsoldaterna körde upp en elstav i anus på rune och gav honom elchoker, men
inte så mycket så han dog, men så pass så han fick plågas riktigt. Sen pryglades han med
stålbatonger och slutligen i gryningen så hängdes han i galgen som stod uppstäld på torget. Sedan
fick alla rävar som ville spotta på honom då han hängde i galgen.
Sedan flådde man Runes döda kropp och av hans hud så tillverkades mockasiner som vi rävar kan
använda för att inte bli smutsiga om våra tassar.
/Överste Smirre Kirax

Tillströms militärjunta eliminerad och flygattack mot scoudramper i Önnestad.
Under natten så ingick jag i en Fox Power Ranger trupp som eliminerade militärjuntan som funnits
runt general Anders Tillström som dödades tidigt i en attack då Fox Power Ranger helikoptrar
besköt hans bil med Hellfiremissiler.
Iaf så flögs en FPR trupp som jag ingick i så flögs vi med en Black Hawk till en bas i
Önnestadsöknen där vi gick i närstrid med militärjuntan och med M-82 gevär, raketlaunchers och
M-16/243 med 40 mm granater så lyckades vi eliminera dem och sedan så kom 2 stycken F-16 och
släpte bomber över området när vi lämnat det och hämtats upp med Black Hawken.
I gryningen så flög jag, Vanessa och Kaag varsin F-16 och slog ut de scoudramper som våra
sateliter upptäckt som stod uppställda på Önnestads gamla utbombade flygfält. Med Mavericks och
laserstyrda bomber så förstörde vi dem och några T-38or samt ett par Hindhelikoptrar som stod
uppställda där. Samt tankbilar med bränsle.
Sedan flög vi en tur över Vanneberrgadjungeln och bombade järnvägen samt en by där en del

rednecks höll sig gömda, innan vi flög hem igen.
Vi träffade aldrig på något luftvärn eller fientligt flyg under denna gryningsraid i Redneckland.
/Överste Smirre Kirax

Sporadisk krigföring och rednecknästet i Lars City.
Nu sedan de onda redneckledarna Anders Tillström, Rune Nilsson och ärkerednecken Lasse
Ohlsson har blivit tillintetgjorda och blivit straffade av rävfolket, så för ingen befäl längre över Fox
Deaths terrororganisation och förvirrade redneckförband drar runt i öknen kring Önnestad och i
Vannebergadjungeln utan ledning och de är lätta mål för vårt stridsflyg som så gott som dagligen
bombat dessa småtrupper.
Redneckland har troligen inga flygplan kvar, kanske ett dussin någon stans och deras luftvärn är
obefintligt. De flesta av människornas flygplan förstördes då de stod på marken. Det är drygt 130
plan som Foxylvanska stridspiloter mött i luftstrid och samtliga har skjutist ned.
2stycken Foxylvanska stridsflygplan, båda av typen F-16, har blivit nerskjutna och våra rävpiloter
räddades snabbt av helikopterinsats.
I Lars City har dock en ny ledare dökit upp för att ta kontroll över Lars City och scoudramper hade
flyttats dit och man började bygga upp en vapenfabrik där.
Foxylvanska satelliter avslöjade detta och jag själv flög F-15 tillsammans med 6 andra rävar också i
F-15 plan - där vi slog ut scoudramper och förstörde vapenfabriken i Lars City i fredags, samt
utförde strategisk bombning mot broar till Lars City utom en som vi kan ha nytta av för våra
markförband.
4 stycken F-18 utförde sedan omfattande clustrbombning av Lars City efter mörkret fallit, då
värmekameror lätt kunde avslöja lätta fordon som var huvudmålet.
Dock har rednecksen stärkt sina ställningar i Lars City och vi får inte låta denna terrormaskin
blomstra utan kväva den i sin linda, så vi kommer inleda helikopter och markraider mot Lars City.
/Överste Smirre Kirax.

Attack med vit fosfor mot jägarmål norr om Vinslöv.
I går så flög jag Smirre Kirax och Vanessa Vixen varsin F-18 Super Hornet och vi släpte bomber
med vit fosfor över människobosättningar väster och norr om Vinslöv. Så rednecksen fick det hett
om öronen. Bl.a. så bombade vi Rune den 2:s (Truelssons) recidense med vit fosfor så han lär ha
brunnit om han nu var där. Samt flera fordon förstördes också.
Hä hä, KILL WITH FIRE! =^_^=

Dagens flygattacker.
I morse så flög jag F-15 och släpte 900 kg sprängbomber och bomber med vit fosfor över
jägarbosättningar i norra Vinslöv, samt bombade palatset som reden är hårt bombat, där Lasse
Ohlssons föräldrar bode.
Jag fälde även de sista 4 bomberna med vit fosfor över Lars City.
Under eftermiddan så flög jag, Kaag och Vanessa varsin F-18 Super Hornet och bombade
Bössebackens vapenfabriker med napalm och vit fosfor.
Attackhelikoptrar har förstört de nya lyftkranarna sen rednecksen försöker bygga upp sin hamn i
Vinslöv igen och en nybyggd bro sprängdes av en F-16 med en GBU-18 bomb.
/Överste Smirre Kirax

Bombraid mot strategiska mål.
Jag och Vanessa flög varsin F-15 där vi dels slog ut rednecksens kärnkraftverk med vardera 2
penetrearnde bunkerblaster-bomber och stridsvagnsfabrik norr om Höör. Vi landade sen på
Frostavallens flygbas öster om Höör och blev ombestyckade och tankade.
Sedan flög vi igen och bombade de strategiska målen Sörliden och Röingegården med
sprängbomber och vit fosfor, samt flög tillbaka och släppte napalm över samma mål.
Sedan landade vi på hangarfartyget Vulpes Star.
/Överste Smirre Kirax.

Flygattack norr om Önnestad.
Flög F-16, slog ut ett par scoudramper, en luftvärnsrobot och en mobil radarenehet som stationerats
norr om Önnestad.

Flygattacker mot mål i Vanneberga.
Redigera inlägg
Under aftermiddagen sattes flygattacker med 2 stycken fullt beväpnade F-15 in och bombade dels
de sista av rafenaderierna i Vanneberga och sedan släpte napalm och vit fosfor över Lars City. Det
var jag och Vanessa som flög då. Vi slog även ut en stor bränsledepå söder om Vinslöv.
Senare under eftermiddan flög jag själv en F-15 i två uppdrag.
I första uppdraget bombade jag en fientlig flygbas med clusterbomber och förstörde samtliga
flygplan på marken, slog ut radar och flygledartorn med mavericks samt bombade jag Gothards
fabrikskomples med 2 st GBU-15 bomber.
I andra uppdraget flög jag tillbaks och släpte 4 bomber med vit fosfor över det bombade
fabrikskomplexet, med en Lowdrag slog jag ut bron och med 70 mm raketer förstörde jag den
kemiska katalysatoranläggningen i närheten av Gotharrds vapenfabrikskomplex och sprängde
järnvägen samt förstörde flera godståg på bangården där som var lastade med ammunition, så det
blev flera följdexplotioner.
också under andra uppdraget förstörde jag en viktig broförbindelse samt förstörde lyftkranar och en
fartygsdocka i hamnen.

Helgens bombraider
I går så flög jag, Kaag och Vanessa varsin F-15 och vi bombade Lars City igen med napalm, vit
fosfor och sprängbomber.
Senare under eftermiddan så flög jag F-18 och slog ut radarn på vannebergahöjden samt bombade
Lars City och en byggnad i Rune City med GBU-18 bomber. Samt i Lars City släpte en
thermitplasmabomb.
Under natten har en B-2 släppt 16 stycken 900 kg J-dam bomber över Lars City och 4 stycken F-16
har slagit ut radar och det sista luftvärnet etc.
Nattliga bombningar håller rednecksen i konstant skräck.
Idag har jag flögit F-15 och med GBU-18 bomber har jag slagit ut lyftkranar, oljecisterner och en
radar vid en hamn. Sen ett andra uppdrag där jag flög F-18 och vanessa flög också en F-18 så
bombade vi Norrängsskolan och mål i Norrängsområdet.
Ett tredje uppdrag flög jag F-16 och bombade hamnen med clusterbomber och napalmbomber.
Bra bombat! ^_^ Murrrr!

Vinslöv is on fire.
Furry Air Force har fortsatt de nattliga flygattackerna mot mål i Vanneberga och mot Lars City som
nu mera är en rykande ruinstad.
Rednecksen har försökt reparera Vinslövs hamn men vilket nattliga bombraider har förstört hamnen
ännu mer och Lasses föräldrars palats och andra redneckmål i norra Vinslöv har bombats i
omgångar av F-15, F-16, F-22 och F-117 från Vild Vixens i nattliga bombräder.
Broarna norr om Vinslöv och diverse ammunitionsförråd har också bombats och Furmils
stridsvagnar och strykerfordon står på den norra sidan om floden och beskjuter mål i Vinslöv och
helikoptrar flyger in och ut med rävsoldater som går i närstrid mot rednecksen i norra Vinslöv.

Önnestad under kontroll
Rävarna har tagit kontroll över Önnestads flygfält sedan en tid och våra elitförband har gått ner i
tunlarna under centrala önnetsad och eliminerat de rednecks som gömt sig där. Fox Deaths HQ och
träningsläger är totalt utbombat och de underjordiska delarna uppsprängda.
Troligen finns det inte en enda redneck kvar i Önnetad och Bo List basen används för hjälp att få
djuren i området att våga åter ta sig in i Önnestad och jaga ut de sista människorna. Samtliga civila
djur i området får en grundläggande stridsutbildning och har bildat "Civila ÖnneGardet" som jagar
människorna í Önnetsad nu. Vissa grupper inom Civila önnegardet har även startat en cellgrupp till
det nybildade "DVDG" De Vilda Djurens Gerilla, som för rent gerillakrig i skograna uppe i
Bockebodabergen och de fångar, torterar och dödar var enda människa de får tag i. he he.
FurMil ger dem understöd med helikoptrar och stridsflyg i kampen mot människorna.

Flygattacker mot mål i Lars City
De gågna dagarna har F-15 och F-18 plan bombat mål i Lars City och nu på morgonen den 8e mars
2009 flög tre stycken B-2 Spirrit från inaris Änglar och fällde bombmattor över Lars City. Lars city
räknas med att vara mer eller mindre totalt utbombat. Under eftermiddan så flög en grupp F-15 plan
och släpte napalm och vit fosfor över reserna i Lars City. Sporadisk gevärsäld noterades från
resterna av byggnader. Men inget luftvärn syntes eller avfyrades mot våra 8 stycken F-15 plan i
dagsljus.
Dock såg man buldozrar och maskiner vid flygfältet så rednecksen försöker reparera flygfältet men
sen solen gick ner idag så sattes 2 stycken F-22 Raptor in och bombade maskinerna och buldosrarna
vid flygfältet.
Också i lördags kväll flög jag själv Smirre Kirax, en F-22 Raptor och bombade kärnkraftverket som
rednecksen börjat återuppbygga. Jag använde en mycket kraftig bomb med "Cesiumtinityl" som
fullständigt pulvriserade det och bildade en 400 meter i dameter och 200 meter djup krater.

Inledning av opperation RAZORFUR.
Kejsaren Kharrack medelar att Rednecklands kapacitet och terrororganisationen Fox Death är
tillintetgjord och säkerheten för rävar i Göingebyggden är betydligt större. Nu också när våren
närmar sig och nya rävar födds i lyor runt om.
Men vi fortsätter kampen men med ny taktik.
Önnestad är under Vulpin kontroll, Fox Deaths anläggningar där är borta och alla rednecks
eliminerade. Lars City är i ruiner och Lars samt hans närmaste generaler är eliminerade. Vinslöv är
helt demilitäriserat, hamnar och fabriker är tillintetegjorda och rednecksens ekonomiska system har
kollapsat.
Razorfur (Rakbladspäls) som är den nya operationen som inleds är en taktisk och högteknologisk
operation som inriktar sig med SWAT-styrkor och helikopterförband och smarta vapen etc. Rävar
som agerar prickskyttar. razorfur kommer inte innehålla så mycket av flygattacker. Utan inrikta sig
på att ta rednecks och eliminera de små redneckceller som finns inne i Hässleholm och Kristianstad.
Dock när opperation RazorFur ska inledas beslutar endast kejsaren men det verkar som vårt första
mål i den operationen är en raid mot Hökön för att gripa Rise Olsson som i många år profiterat på
mördandet av Göingebygdens rävindivider.
Det kommer bli en helikopterinstats där några av de bästa stridsrävarna ska ingå.
Men först innan opperation razorFur kan inledas så måste vi ha rensat Lars City och ha kontroll
över Vannebergasektorn.
/General Foxey Loxey.

Rävförband intar Lars City
Ca 3000 rävsoldater befinner sig i Vannebergadjungeln och igår så skulle 340 rävsoldater gå in i
Lars City som är hårt försvarat av rednecksen. Rävsoldaterna låg länge på höjden med sina
kulsprutevärn och besköt rednecksen och bron var livsfarlig att komma nära då rednecksen
upprättat två försvarstorn där och 4 stridsvagnar stod på bron. Striden hade varit under hela
förmiddan och några rävsoldater var sårade och fick flygas ut med helikopter.
Vi fick raporten på Smirrfort Airbase och strax satt jag och yellow fox i varsin F-15 och flög mot
Redneckland, där vi attackerade bron och stridsvagnarna med en skur av raketer och yellowfox
fälde sina två bunkerblasters och förstörde försvarstornen.
Sen kunde det vulpina förbandet raida Lars City under eftermiddan.
Efter mörkrets inbrott ingick jag i ett Fox Power Rangersförband som sattes in i Lars City efter
mörkrets inbrott och beväpnade med MP-5or och bombväskor så raidade vi in i Lars City,
vi förstörde radiomasten i Lars City och eliminerade ett antal Rednecks. Utan radiomast så kan Lars
City inte diregera sina rednecktrupper eller begära hjälp.
Fler flygattacker kommer troligen till stånd idag och jag är en av de första som ger mig upp i luften.
/Överste Smirre Kirax.

Helgens Flygattacker.
Lördag:
Jag, Vanessa och Yellow Fox flög varsin F-15 och bombade mål utanför Örkelljunga, där den onde
generalen Daniel Jönsson gömmde sig med sina trupper. Vi använde sprängbomber, clusterbomber
och napalm. Vi eliminerade alla rednecks där samt deras general.
Vi bombade även en kemisk vapenfabrik med thermitplasma och med en 900 kg,s bomb så
sprängde jag en viktig järnvägsförbindelse.
Söndag:
Jag flög F-18 Hornet och bombade Gothards vapenfabrik igen sen rednecksen börjat bygga upp
den, bombade även en hamn i anslutning till vapenfabriken, förstörde 2 fartyg, 3 lyftkranar,
oljecisterner och förådsbyggnader samt flera fordon och ett par helikoptrar.
Sköt även ner 2 MiG-29or som ville kapa min väg hem till Foxylvanien.
/Överste Smirre Kirax

Totalbombning av Lars City
IDAG GJORDE VI DET! Försvarsmurarna föll!
I gryningen flög Smirre Kirax, Yellow Fox, Vanessa, Kaag, Vuk, Modig, Raggen och Tails som flög
varsin F-15 Strike Eagle Version 4 som var fullbeväpnade. Vi bombade flygfältet först och förstörde
de tre SU-35orna som stod där, sen flög vi genom luftvärnet, släppte clusterbomber och sköt 70 mm
raketer mot luftvärnet och slog ut det på hela södra flanken, sen flög vi in över Lars City och släpte
vardera 8 stycken 900 kg J-dam bomber och vardera 4 1200 kg napalmbomber.
När vi flög ut så hördes inte ett skott från Lars City.
Vi gjorde rent där och under eftermiddan så har jag ingått i ett förband Fox Power Rangers och
rensat ut de sista rednecksen ur Lars City.
Sen hämtades vi ut med Black Hawk Helikoptrar.
Här med kan vi inleda opperation RazorFur! Det är helt enligt planerna från vår godhjärtade kejsare
Kharrack!
/Överste Smirre Kirax.

Bombattack mot Bössebacken.
Vid Bössebacken har rednecksen börjat återupprusta sin vapenfabrik och skulle komma igång med
tillverkning av kanoner. Men snabbt beslutade ledningen i Kharracksgrad att vi skulle sätta in en
division F-16 och bomba ut Bössebacken igen. Det var inte så mycket som var uppbyggt mer än 2
byggnader men stod en massa maskiner och lyftkraner och lastbilar etc där.
Jag, Yellow Fox och Vanessa flög och vi fälde våra bomber och slog ut samtliga objekt. Längre bort
på en höjd stod två scoudramper och dem slog jag ut med två Mavericks.
Vi väntar ännu på att vi ska inleda "Opperation RazorFur" där vi ska slå till mot redneckmål i
Hässleholm och kristiasnatd under SWAT-liknande raider.
Att besegra Lars City är ingen lätt uppgift. Rednecksen håller ställningarna där i ruinerna medan
våra prickskyttar kan ta dem en och en. Heikopterattackerna mot Lars City har visat sig effektiva.
Dock den stora utmaningen är att på snabba tysta tassar med highteckutrustning rensa Hässleholm
och Kristianstad från redneckceller och kväva Fox Death Terrorn i sin linda och säkra djurrikets
framtid. Ett första led i detta är att bomba ut polisdestriktet i Kristianstad och skära av
broförbindelserna. När detta genomgörs vet bara Kejsaren Kharrack och hans närmaste stab.
Någon pratar om att sätta in våra modernaste fartyg, dvs SveaFur, Iron Maiden och Elfquest i
atacken och skicka kryssningsmissiler.
/Övesrte Smirre Kirax.

RazorFur Mission: 1
Redigera inlägg
Nu har RazorFur operationerna kommit till stånd från Krigsdepartimentet i Kharracksgrad.
I natt så gjorde vi från Fox Power Rangers en raid mot industriområdet i Hässleholm där vi slog ut
en radiomast och dödade en massa rednecks och sen själv raidade jag SIVO och sköt ihjäl ett antal
knarkhandlare, hallickar och pedofiler där.
Mer upprensning bland redneckdrägsen ska ske.
Bland de döda är då Ulrik, Göran, Mattias, Florrin och förädaren Fidde. Samt en del andra dräggs
som jobbade inom SIVOs verksamhet för handel med barnsexslavar och droger. Det var en vild
fight men jag gjorde rent hus och fick bra understöd av mina FPR rävar. Dock så huvudbossen en
hallick vid namn Jan-Olof som flydde till sitt HQ "Club Ragnarrök."
Attackhelikoptrar besköt sen sönder SIVO byggnaden till ruiner efter att vi från FPR hade gjort rent
där.
Men kriget mot de onda människorna fortsätter, för att säkra rävarnas framtid i Göinge.
I natt ska vi raida "Club Ragnarök."
/Överste Smirre Kirax

Flygundestöd till våra kamrater i Önnestad.
Önnestad är nu ju som sagt under vulpin kontroll men i morse så hade rednecks via underjordiska
tunlar och Önnestads kloaksysem kommit upp och övertagit två delvis bombade kvarter i Önnestad
och där ifrån hade bra skottläge med 3 kulsprutor och bärbara RPG,s så jag fick tidigt i morde order
om att sätta mig i min F-18 och flyga för att bomba de två kvarteren och så gjorde jag. 4 stycken
900 kgs bomber var vad som behövdes och sedan var det slut på renecksens skjutande.
Under dagen så har vulpin trupp gått ner i kloaksystemet och utkämpat eldstrid med rednecks där
och blåst upp deras underjordiska vapenlager.
Önnestad är nu igen säkrat och man har börjat bygga djurbosättningar i närheten av vår Bo List bas
i norra Önnestad.
Väl när Önnestad står under total vulpin makt så är det en oerhörd seger för djurriket och vi kan
bygga upp vår "Shere Khan bas" vid Önnestad och skicka stridsflyg vart vi vi vill i hela
redneckland.
Nej vi vill inte utrota människorna, men stoppa deras våld och övergrepp på djur och säkra freden
och friheten för djuren i redneckland.
/Överste Smirre Kirax

RazorFur: Mission 2. "Catch furtrader Rise Olsson."
*honör*
Idag har jag lett ett team Fox Power Rangers och vi gjorde en helikopterraid med Black hawk
helikoptrar mot Hökön där vi lyckades gripa pälshandlare Rise Olsson, en mycket stor förbrytare
mot rävfolket då han i många år tjänat mycket pengar på folkmordet på rävar i Göingebygden.
Rise sitter nu fängslad i ett säkerhetsfängelse i Foxylvanien och väntar på att dömmas för sina
vidriga brott mot rävfolket.
Rise hade vid sitt palats många vakter och vi eliminerade dem och kunde gripa Rise kvickt. Under
palatset hade han gångar vilka vi tog oss ut igenom och det blev en vild fight med rednecksen nere i
gångarna. Men vi lyckades ta hela teamet oskatt genom uppdraget och gripa pälshandlare Rise.
/Överste Smirre Kirax.

Mörkret är rävens bäste vän. ^.^
Jag och ett antal rävar från Fox Power Rangers gjorde en nattlig raid mot Lars City.
Vi sattes in med fallskärm och rensade först en stor gård utanför Lars City där det förvarades så väl
kokain som vapen, vi rävar har ju bra mörkerseende av naturen och människorna sköt på måfå ut i
mörkret. Jag hade min M-82 samt M-60 med mig och eliminerade många rednecks, vi sköt även ner
deras helikopter.
När vi rensat gården och placerat ut sprängkapslarna och blåst upp hela skiten så tog vi oss över
höjden, på andra sidan kom en lastbil med rednecksoldater och 5 jeepar med kulsprutor. Vårt
ledningsplan hade ju även släppt ner ammunition där till oss så vi kunde hålla ställningen. Till vår
undsättning dök en A-10 Warthog upp och med sin 35 mm Gatlingkanon så gjorde den slarvsylta av
rednecksen och deras fordon.
Våra 2 strykefrodon kom till vår undsättning och skyddades av en AH-64 Apache-helikopter som
flögs av Vuk.
I strykerfordonen fick vi nya vapen och bättre utrustning, vi kunde köra in i Lars City lätt då
murarna fallit på många ställen, väl inne i Lars City och i skydd av mörkret så slog vi till snabbt och
tyst, vi sprang bartassade på våra mjuka tassar för att höras så lite som möjligt.
Vid radioledningshuset blev det dock en kraftig strid, men människorna som ser dåligt i mörkret
gick lätt att lura att skjuta efter småsten som vi kastade. Sen med precition så sköt vi ner dem en och
en med våra ljuddämparförsedda MP-5 or. Vi tog oss in, sprängde generatorn snabbt och hela
radioledningshuset blev mörklagt. På snabba tystra tassar tog vi oss de 4 våningarna upp och
dödade de pälslösa aporna som sprang och famlade i blindo.
Uppe på taket placerade jag ut bombväskan och sprängde masten till bränt skrot. Sen tog vi oss
snabbt ner och sprang snabbt och tyst i skydd av mörkret genom trånga gränder, sköt på allt utan
päls som försökte stoppa oss. Åter till strykerfordonen som tog oss in till de mer centrala delarna av
Lars City.
Strykerfordonen blev rätt så kraftigt beskjutna från fönstren men Vuk i Apache-helikoptern över oss
och vår räddande ängel, "A-10 planet," gjorde en fantastisk insats då de hade stenkoll på läget från
luften.
I de centrala delarna tog jag på mig en skottsäker väst och med 2 UZI,s en Dessert Eaegle, en
bazooka, tassgranater och en AK-47 samt min M-82 och massor av ammunition. Så gav jag mig i
kast med att ta mig in i Lars Citys stridsledningskvarter och jag dödade säkert 300 rednecks minst,
tog mig upp i ett delvis utbombat hus där jag höll ställningen och med min M-82 knäppte många
rednecks. Vuk kom med Apachen och gav mig understöd och jag avancerade från den ena
byggnaden till den andra. Träffade på en stridsvagn som sköt en 120 mm granat rakt ovanför mig
men jag duckade in i ett utsprängt hål innan tegel och brädor rasade ner från den trasiga bygganden
som granaten träffade. Medan människan i stridsvagnen laddade om så han jag få klar bazookan och
blåste kanontornet av stridsvagnen och Vuk satte en Hellfiremissil i sidan på stridsvagnen som blev
skrot.
Beväpnad med mina 2 UZI,s en Dessert Eagle och en Kalasjnikov så tog jag mig in i högkvarterat
och utkämpade en figt med de få rednecks som var där. Sköt sönder datorer och ett par servrar. Sen
fann jag deras befärl, Rune Truelsson, en känd förbtytare som förde befälet över Lars City och jag
gav honom vad han förtjänade.
Tog mig sedan upp på taket och en Black Hawk helikopter hämtade mig och sedan kom Vanessa
Vixen i sin F-22 Raptor och fällde 2 bomber mot Högkvarteret och BAAA-BOOOM! BAABOOOM!
Det var nu bara en grushög.

Vilat ut nu på morgoen efter nattens strider.
/Överste Smirre Kirax.

Domen mot förbrytaren pälshandlare Rise Olsson.
I fängelset under den gågna natten då Smirre var på uppdrag med andra Fox Power Rangers i Lars
City, så gav rävarna hemma i Foxylvanien, vad just Rise Olsson förtjänar... Murrrr! =^_^=
Rise Olsson är alltså en hemsk förbrytare mot rävfolket, han har i många år tjänat pengar på att sälja
skinn från rävar som blir mördade i Göingebyggden.
Rise blev kedjad vid en kubbe mitt på gården vid fängelset och blev sedan av rävfångvaktarna
pryglad med käppar hela natten. I gryningen så släpades han ut utanför fänngelset i kedjor och alla
rävar som ville fick spotta på honom.
Där efter så flådde rävarna skinnet av Rise Olsson medan han ännu levde och han skrek som en gris
och var aldeles blodig men ännu vid liv när han var flådd. Då hälde rävarna salt och syra på honom
och började sakta skära honom i bitar medan han ännu levde. men strax så dog han av denna
behandling. Köttbitarna stektes under förmniddan och rävarna åt upp honom.
Skinnet efter rise tog några rävinnor och garvade och tillverkade sedan mockasiner av som ett antal
rävar hade tingat att få gå i mockasiner som var gjorda av Rise Olssons hud.
Japp, ett rättmätigt straff för Rise Olsson.
/General Foxy Loxey.

Raid i de högsta bergen i Vanneberga.
Jag och ett antal Fox Power Ranger-rävar har gjort en raid mot de militära posteringarna i de högsta
bergen i Vannebergaområdet på melan 3000 och 3800 möh och där slog vi ut radarn och förstörde
ett par lager och en fabrik. Understödda av Black hawk helikoptrar och stridsflyg så gjorde vi
tillvaron väldigt sur för rednecksen i bergen.
Jag sköt ner ännu en fiendehelikopter med min M-60 och blåste upp bunkrar etc. Med min moderna
XM-8 så höll jag fienden i schack och de andra kunde blåsa ut militärposteringarna.
Med en laserguide så styrde jag bomber som fäldes från en F-18 Super Hornet från Furry Air Force
och förstörde vapenfabriken. Det fanns flera raketavskjutningsfordon här i bergen också dem
förstörde vi. Vi tog även i krigsbyte en laptop som innehåller en hel del data.
Sen kom Black hawk helikoptrarna och hämtade oss.
/Överste Smirre Kirax.

En påsk i segerns tecken!
Påsken 2009 då de smutsiga pälslösa aporna bet i gräset under rävarnas tassar!

=^_^=
Skärtorsdagen så ingick jag i en bataljon av stridande rävar och efter en hel dags strider i det delvis
utbombade Vinslöv och utkämpade gatustrider mot de pälslösa smutsiga aporna och deras
stridsvagnar. Sedan så var vi ca 30 rävsoldater som stormade ”Redneckparlamentet” och dödade
många av de pälslösa aporna där och jag och min kamrat Kaag placerade ut sprängladdningarna vid
de bärande pelarna och lämnade parlamentet, vi kunde stå på torget 400 meter där ifrån och se hur
redneckparlamentet rasade samman sektion för sektion. Då viste vi att rednecksens nye politiske
ledare ”Kattslaktarn- Salle” var begravd under tonvis med betong och armeringsjärn. Vi jublade
men stötte strax på en konvoj stridsvagnar som kom till centrala Vinslöv och vår ammunition
började ta slut. Våra M-16 och MX-8 var inte mycket att komma med mot stridsvagnar och bara
några få av oss rävar hade bazookas och vi slog väl ut 7 eller 8 stridsvagnar med dem. Vi dödade
dock de pälslösa aporna som kom till fots med våra M-16 och XM-8or.
På skärtorsdagskvällen kom en räddning då 8 stycken A-10 Thunderboolt och gjorde slut på
stridsvagnarna i Vinslöv och en av dem sprängde deras nya radiomast med en Maverick.
Sedan dök Black Hawk helikoptrarna upp och hämtade oss rävar på torget i Vinslöv. När vi lämnat
området så kom kryssningsmissilerna och besköt torget och den raserade byggnaden och de kraftiga
explosionerna gjorde centrala Vinslöv till ett inferno. Ingen redneck där kunde ha överlevt.
Black Hawk helikoptrarna flög oss till ”Bo-List basen” norr om Önnestad och under natten så blev
det nya tuffa strider. Ca 300 000 rednecks med jeepar och stridsvagnar kom från Skoglösa och
skulle göra en raid för att återta Önnestad under mänskligt befäl och förgöra Bo-listbasen och
förstöra våra flygplan på Önnestads flygplats. Önestad har ju nu sedan en tid stått under Vulpin
kontroll.
När de kom in i Önnestad så låg jag på ett tak med en kikare och fackelkastare och sköt röda facklor
mot stridsvagnarna och rednecktrupperna så vårt flyg och artilleriet på Bo-list basen lätt kunde
krossa rednecksen och avstyra deras angrepp. Ett dussin rävar försvarade byggnaden där jag låg på
taket. De hade satt upp kulsprutevärn i fönster och granathål.
Det stora slaget i Önneöknen på långfredagen.
Det var här som de smutsiga pälslösa aporna fick bita i gräset under rävarnas tassar, he he!
Vår modige och tappre general Foxey Loxey kom i sitt privata jettplan och landade på flygplatsen i
Önnestad. Samt två stora transportplan landade också och hade med vapen och utrustning till oss.
Vid middagstid så var vi 20 000 rävar stridsklara med full stridsutrustning. AK-47or, CAR-15, XM8or, M-16 med 40 mm granattillsats. Några hade bazookas och M-60 eller SAW kulsprutor. Vi hade
200st M-1 Abramsstridsvagnar redo och 20 Apachehelikoptrar med full beväpning. På flygplatsen
fanns nu 40 stycken A-10 Thunderbolt, 18 stycken F-15 Strike Eagle, 18 stycken F-16 Vulpes Pride
2, 6 stycken Joint Strike Fighter och 6 stycken F-22 Raptor. Alla med full beväpning. Vi hade ett 40
tal strykerfordon utrustade med 120 mm kanoner, 6 miniguns och varsin 22 cal vulkankanon. 500
Humweejeepar med 50 cal kulsprutor och vi var redo och peppade till max.
Då drog vi ut i öknen mot Skoglösa. Vi gav de smutsiga pälslösa aporna en riktigt tuff match. Vi
bröt igenom Skoglösas yttre försvarslinjer.
Vi sprängde deras artilleri till skrot och gick ner och dödade dem skoningslöst. Blåste ut deras
bunkrar med fosforgranater och eldkastare. När vi närmade oss Skoglösahöjden så kom 5 stycken
B-3 Fox Daimon och la bombmatta i öknen för att röja minor och vi kunde bryta fram hårt och
skoningslöst. Vi närmade oss fortet på höjden, våra stridsvagnar och strykerfordon sköt sönder

murarna, Raptorplanen bombade deras radarbas till skrot och förstörde de 2 stora kanonerna, de 6
mindre kanonerna och scoudramper, helikoptrar och fordon etc. som fanns vid radarbasen.
Vi sprängde sönder klippan vid radarbasen och tog oss in i deras stridsledningscentral och dödade
samtliga rednecks, placerade ut vår lilla kärnladdning och blåste ut hela stridsledningscentralen.
Våra stridsvagnar och strykerfordon besköt fortet och bit för bit sköt vi sönder de 3 kanondäccken
och sprängde de 7 försvarstornen. En Joint Strike Fighter dök upp och sprängde det högsta
försvarstornets topp. Vi raserade murarna och stormade in i fortet. Det blev en häftig strid och vi
rensade sektion från sektion från redecks. Sprängde byggnader och släppte napalmkapslar ner i
kulvertar och grillade de smutsiga pälslösa aporna.
5 stycken strykerfordon körde ut mot flygfältet i Skoglösa och förstörde deras luftvärnsrobotar och
sen dök 6 stycken av våra F-15 plan och 7 stycken av våra F-16 plan upp och bombade Skoglösas
flygfält och förstörde alla 17 stycken MiG-29orna och de 12 SU-35orna som stod där. Sprängde
flygledartorn och tankanläggning, hangarer och ammunitionsförråd. Förstörde även de båda
transporthelikoptrarna och IL-76 Mainstay planet som där. Sedan dök 2 stycken A-10or upp och
släppte napalm och clusterbomber över flygfältets palats och bostadsområde.
Sen dök ytterligare fler av våra A-10or upp och gav oss understödseld i striden inne på fortet. Jag
var själv inne där och framme vid huvudbyggnaden där deras nye onde ledare höll till.
Byggnaden var av tjock armerad betong och pansarplåt. Jag sköt med mina 40 mm granater från
min M-16 in genom gluggarna och hade 2 rävar med mig som agerade prickskyttar med sina M82or och tog de pälslösa apor som kom ut. 2 andra rävar sprang fram med en kraftig sprängladdning
och fäste den på porten som de sprängde sönder.
Sen rusade vi in och dödade allt som rörde sig där inne. Sköt sönder datorer och servrar och
befriade försöksdjuren från labbet, sprängde labbet med en C4 bombväska och bekämpade de
rednecks som kom ner från den pompösa trappan. Sköt ner kristallkronorna över dem. Kastade in
granater i varje rum och sköt sen in. Slängde rökbomber och kunde ta oss från sektion till sektion
uppåt i byggnaden. Vi var nu vid Lars Ferms privata våning och där utkämpade vi en hård eldstrid i
korridoren mot ett 20 tal tungt beväpnade människor. Luckor i väggen öppnades och där stacks
kulsprutor fram och sköt salva på salva. En räv sprang upp för sidotrappan med sin eldkastare och
kom upp på kulsprutedäck och grillade de pälslösa aporna där som satt vid sina 6 kulsprutor. Räven
placerade sedan ut en ”sticky bomb” och sprängde väggen. Den vägen kunde vi ta oss in i Lars
Ferms privata våning och där satt han vid sitt stora pompösa skrivbord som pryddes med dödkallar
från så väl rävar som andra djur. Vi öppnade skoningslös eld och sköt honom och hans skrivbord
tills inget fanns kvar. Skrivbordet var småflisor och av honom fanns utsmetat blod och små köttbitar
spridda över bortre delen av rummet.
Vi placerade ut vår andra kärnladdning som var betydligt kraftigare än den ”bergspenetrerare” som
vi använde först för att komma åt deras stridsledningscentral. Vi rävar lämnade hans våning och
byggnaden.
Väl utanför fortet så väntade vår ärade general Foxey Loxey på oss och vi lämnade en del av våra
fordon där i öknen som var skadade. 5 stycken ”Järvar” dök upp på himmeln och landade. De tog
med oss och de fordon som var nått så när hela. Ett 30 tal av oss rävar var alvarligt skadade och fick
snabb sjukvård ombord på en Järv med sjukvårdsutrustning och vi flög iväg hem mot Foxylvanien
igen.
Sedan BAAA-BOOOM! Så lyste en blixt upp i öknen och vi kunde se svampmolnet växa mot skyn
där fortet hade legat på Skoglösa höjden. Tryckvågen fick våra Järvar att skaka rejält och vi tappade
höjd med ett par hundra meter, men sen så flög vi som vanligt igen.
På långfredagsnatten så på direkt order från kejsare Kharrack så flög 2 stycken B-3 Fox Daimon
från Foxylvanien och precisionsbombade mål i Kristianstad med 900 kg J-dam bomber. Bl.a.
broarna som förband Kristianstads alla öar, SCAN och polishögkvarteret där de korrumperade

poliserna sitter som skyddar djurhatare, rednecks och vilka poliser en del av själva är jägare. Denna
bombningsattack är en förberedelse för operation ”RazorFur” där vi ska sätta in fallskärmstrupp
mot Kristianstad och under S.W.A.T- liknande uppdrag eliminera redneckceller i Kristianstad.
Jag och de andra rävarna som deltagit i de framgångsrika striderna i Skoglösaöknen åkte hem med
våra Järvar till Foxylvanien och firade påskafton och hade en skön dags ledigt på påskdagen men
kom under påskdagskvällen att få nya order att tillsammans med några väl utvalda rävkrigare från
Fox Power Rangers att sättas in med fallskärm i de snöklädda Bockeboda bergen för att eliminera
de militära posteringar som finns där och de pälslösa apor som skyddar de militära posteringarna.
Under natten så slog jag och mitt Fox Power Team ut ett par militära posteringar i
Bockebodabergen och fick understödseld från F-16 plan som sköt raketer och sedan kom en Black
Hawk och hämtade upp oss.
Under annandag påsk så har jag och mitt Fox Power team slagit ut de sista militärposteringarna i
Bockebodabergen och vi kom över en laptop med väldigt värdefull information och vi bekämpade
tre stycken tungt beväpnade och bepansrade fordon men några bazookaskott gjorde slut på dem, vi
sköt också ner en hindhelikopter och sprängde två byggnader innan Black Hawk helikoptern kom
och hämtade upp oss. Vi flögs till Bo-lits basen norr om Önnestad och flögs sedan med en Järv hem
till Foxylvanien.
Under annandagspåsks eftermiddag så flög jag, Yellowfox och Vanessa varsin F-18 Super Hornet
och bombade militärbaserna i Bockebodabergen hårt tills de var rykande ruiner.
Här med så var påskkriget över och när vi landade på Furry-bodas militärflygbas så var vår general
Foxey Loxey där och vi mottog våra Goldpawmedaljer och segerband. Segerband och
Goldpawmedaljer skickades även till alla rävar som modigt och tappert deltog i påskkriget i
Redneckland, vilket visade sig vara en oerhört stor framgång. Inte minst med att två viktiga
nyckelpersoner som människornas nye ledare Lars Ferm och kattslaktaren Salle eliminerades.
Congratulations, mission is over! :3
/Överste Smirre Kirax.

Airstrike - Maud Olofsson är eliminerad.
Idag flög jag och Vanessa varsin F-35 Lightning och vi startade från Furrybodas militärflygbas.
Våra satelliter hade uptäckt en konvoj på en ökenväg där Maud Olofsson färdades i en limousine.
Vi besköt konvojen med flera lookaas-missiler tills bara rykande skrot låg utspritt i öknen. Vi flög
mot ett slott som vi besköt med Harm-88 missiler, i slottet fanns ledande Centerpolitiker.
Både Maud Olofsson och Centerpartiet utgjorde ett mycket alvarliogt hot mot vargarna i
Skandinavien, så här gjorde vi från Furry Air Force en fantastiskt bra insatts för att skydda vargarna.
Bästa hälsning: Överste Smirre Kirax.

Slaget i centrala Vinslöv.
FREDAG:
Clean sector north:
I fredags så flög jag, Raggen och Vanessa varsin A-10 Thunderbolt och vi sprängde försvarstornen
och den sista bron norr om Vinslöv, vi skog ut 3 stycken AT AT och ett dussin stridsvagnar.
Sprängde även försvarsfortet på den norra flanken och röjde luftvärnsrobbtar som stod uppstälda i
skogen.
Pick up the server:
Sedan skyddade vi helikoptern som flög in till centrala Vinslöv och landade på ett tak, 8 Fox Power
Rangers var i helkoptern och de säkrade snabbt kringförsvar och 2 rävar med prickskyttegevär
modell M-82 och 3 rävar med M-60 kulsprutor och Bazookas höll stånd från taket medan tre andra
rävar avancerade ner genom byggnaden, dödade flera vakter, sprängde dörren till serverumet och
kunde sedan ta hårddiskarna ur servern och ta sig tillbaks till helikoptern. Sista räven placerade ut
sprängladdnngen längst ner i byggnaden och när väl han var ombord på helikopter och helikoptern
lyft så sprängdes byggnaden till grus.
Paws of Iron:
Under natten mellan fredag och lördag så flög tre stycken B-2 Spirrit från Inaris Änglar in och fälde
bombmatta över centrala Vinslöv och stationsområdet, fabriker och bangård.
LÖRDAG:
Thunderstrike:
Under lördagens morgon landade 5 Järvar norr om Vinslöv och landsatte våra stridsvagnar och
kanonfordon framme vid den norra flanken i Vinslöv. Under hela lördagen så besköts norra flanken
med tungt artileri och 4 A-10 Thunderbolt gjorde sitt också med att eliminera stridsvagnar som kom
från Vinslöv och bomba den norra delen av Vinslöv.
SÖNDAG:
Vinslöv - Harmageddon:
Ca 50 rävar hoppar fallskärm över centrala Vinslöv och stationsområdet, jag ingick själv i denna
fallskärmstrupp och vi hade tung beväpning. Området kryllade av rednecksoldater och ett antal
stridsvagnar hade de också. Vi avancerade från byggnad till byggnad, besköt rednecksen intensivt
och använde oss av en gammal taktik att slå ut stridsvagnarna, med sk "sticky bombs" och sen blev
vi låsta i en byggnad som var delvis söndersprängd. Vi höll stånd där länge med redneckjsen kom i
100 tals, vi satte upp kulsprutor i fönstren och vi hittade raketer i byggnades som vi kunde använda.
Väl när rednecksen kom med stridsvagnar och började skjuta sönder byggnaden fick vi fly ut
bakvägen och tog oss genom pipelines till bangården där vi kom över en hel del vapen och
ammunition och där gav vi rednecksen fett med spö. vi dödade säkert över 3000 rednecks där. Sen
sprängde vi stationsbyggnaden och de delvis sönderskjutna tåg som stod på bangården. Satte
oljecisterner i brand och likså rednecksens dieseldepot som var bränsle till deras stridsvagnar. Har
de inget bränsle till sina stridsvagnar så blir strider i Vinslöv lättare fram över.
Slutligen kom 3 Järvar och hämtade upp oss.
Silverfox Claws:
Jag och Yellowfox har sedan under söndagskvällen flugit ett uppdrag med A-10or där vi gav
understöd till våra egna stridsvagnsförband som utkämpade ett slag på Fajemihöjden. Vi slog ut
många av rednecksens stridsvagnar där och sprängde fortet med våra tunga GBU-18 bomber. Slog
ut scoudrampper med Mavericks och en radarbas bombade vi sönder med våra MK-84 bomber.
Bästa hälsningar: överste Smirre Kirax.

Stridsvagnslag i Vinslöv och eneheritmissions i Bockebodabergen.
Jag ingick i en stridsvagnspluton som utkämpade strider väster om Vinslöv i öknen och vi slog ut
många av rednecksens stridsvagnar. Tog oss in i den västra delen av Vinslöv och jagade rednecksen,
höll stånd i en byggnad och vi lyckades övermanna ett av deras fordon och körde runt med det och
mejade ner alla rednecks vi såg. Vi fick understöd av 7 stycken A-10 Thunderbolts.
Samtidigt under morgonen och strax innan solen gick upp så hade en grupp vargar landsatts i
Bockebodabergen för att slå ut de inre militärposteringarna där och förstöra de scoudfordon som
stod uppstälda där samt slå ut en bränsledepå.
Vargarna hämtades med en Black Hawk efter avslutat uppdrag. Dock befarar vi att det finns mer
militära saker tillhörande människan insprängt i Bockebodabergen.
/Överste Smirre Kirax.

Air-cruising i Bockebodabergen på 1:a maj.
1:e maj så flög 7 stycken B-1 Lancer från Inaris Änglar och fälde vardera 2 stycken (totalt 14
stycken) MOAB (Moder Of Al Bombs) över bockebodabergen och förstörde säkerligen en hel del
av det som fanns inne i bergen.
På kvällen den 1:e maj flög flera F-117 Nighthawk och fälde bomber med fördröjd utlösning ner
genom ventilationschakten och en av F-117 planen hade en penetrerande missil med en liten
kärnladdning och kunde prenetera klippfästningen och blåsa ut den sektion för sektion så den rasade
samman.
Under natten till 1:a maj flög en B-3 Fox Daimon över bokebodabergen och avfyrade 4 stycken
djuppenetrerande kärnladdningar ca 500 meter ner i bergen och sedan detonerade alla samtidigt.
Bergen glödde och rasade sedan ihop.
Där med var den militära befästningen i Bockebodabergen tillintetgjord.
2 stycken F-18 Super Hornet avfyrade robotar och sprängde ett kraftverk och en stor damm i
anslutning till Bockebodabergen också vid 02:30 tiden på natten till 2:e maj.
/Överste Smirre Kirax.

En nattlig strid i östra Vinlövs utkanter.
Vi hade satts in med fallskärm, jag och 7 andra rävar. Jag var beväpnad med en M-82 och en M-16
med 40 mm granattilsats och vi landade i en stor bombkrater där ifrån vi kunde se den enda JSF
som Rednecksen köpt in och den var vårt mål. Den stod i en betongbunker och flera rednecks
vaktade den.
Vi rävar har ju av naturen bra mörkerseende och det var en lätt match att knäppa vaklterna i de båda
skyttetornen med min M-82 och sedan rusar Kaag och Mickel fram med sina M-16 och skjuter de
redneckssoldater som springer runt i blindo och jag tar mig upp på ett tak där jag har bra skottläge
och kunde skjuta rednecksen och rednecksen blev förvirade av elden som kom från olika håll.
Yellowfox hade sina 2 UZI,s med sig, en i varje tass, han springer fram medan 2 rävar ge
understödseld från kratern och jag från taket. Yellowfox skjuter flera rednecks och tar sedan upp sin
bazooka och BAA-BOOM! spränger han rednecksens JSF och den enda de troligtvis hade skaffat
sig på svarta marknaden.
Kaag tar sig runt till bränsledepån och flygledartornet medan Mickel täcker Kaag så placerar Kaag

ut sina sprängkapslar och när de springer där ifrån så har Kaag fjärutlösaren och Baa-Boom! BaaBoom! spränger han flygledartornet och bränsledepån.
Stridsvagnar kommer från Vinslöv, 5 stycken och mot dem biter inte M-16 eller 40 mm granater.
Tails anropar om flygunderstöd från Black Hawken som ska hämta oss, den har 2
Apachehelikoptrar med sig men de kom fram i grevens tid. Apachehelikoptrarna beskjuter
stridsvagnarna med Hellfiremissiler och slår ut dem.
Black Hawken landar och vi kliver ombord.
Vi flygs ut från Redneckland till en väntande båt.
Uppdraget slutfört.
/Överste Smirre Kirax.

Bombattack.
I fredags flög jag F-15 och bombade ett stort vapenlager i södra Vannebergadjungeln.
I går flög jag och Yellowfox varsin F-18 Superhornet och vi följde en pipeline in i
Vannebergadjungeln där vi fann en stor bränsledepå och denna bombade vi då. Sedan flög vi vidare
nordväst om Vinslöv där vi slog ut två raffinaderier och bombade ytterligare en bränsledepå.
/Överste Smirre Kirax.

RazorFur mission - Kristianstad. (part one.)
På order från Foxylvaniens godhjärtade kejsare, Kharrack, så inledes ett flygangrepp mot
befästningar i utakanten av Kristianstad under den gågna natten. 5 stycken F-117 Nighthawk
bombade redneckställningar och luftvärnsenheter i utkanten av Kristianstad.
Under kommande helg tänker vi insätta marktrupp och helikopterburen trupp samt utföra S.W.A.Topperationer för att eliminera redneckceller som har sina fästen i Östra Kristianstad.
/General Foxey Loxey.

Helikopterraid långt in i Redneckland.
En onsdag i inferno.
I går så flög jag, Kaag och YellowFox med 3 Huskiehelikoptar långt in i rednecklands djungler
bortom Vannebergadjungeln och de stora Tabackhöjderna. Där vi landsatte en del av våra vulpina
elitsoldater och modern stridsutrustning. De skulle slå till mot en av vapenfabrikerna där. Det blev
våldsamma strider och som tur var så flög jag, Kaag och YellowFox varsin Huskiehelikopter och
gav understödseld till våra trupper, en av våra rävsoldater blev svårt skadad och jag fick landa och
få honom ombord i kulregnet. Två sjukvårdare hade jag med i helikoptern och de lyckade rädda den
unge rävhannens liv.
Iaf så vår helikopterinsats gjorde att våra rävsoldater kunde ta sig fram och spränga de två
järnvägsbroarna och placera ut de tre små taktiska kärnladdningarna i vapenfabriken och spränga
den sönder och samman. Efter en stund när vi flögit iväg så kom A-10orna och släpte napalm över
allt sammans som återstod av vapenfabriker och bangård.
Senare på kvällen var vi tillbaks till FurryBoda militärflygbas och jag och Vannessa flög F-18

Hornet och slog till mot mål i öriket i sydvästra Redneckland. var en bra bit att flyga så vi fick
lufttanka på vägen. Vi förstörde flera fartyg och förstörde kustkanonerna där samt en hamn.
/Överste Smirre Kirax.

Vinslöv under belägring.
Nu har Vulpina styrkor tagit kontroll över Vinslövs norra flank och rednecksens vapenfabriker och
broar där är föstörda. Vulpina stykror på 30 600 rävsoldater har landsatts med Järvar och helikoptrar
samt flera stridsvagnar och strykerfordon. Jag har själv deltagit i dessa opperationer och jagat
rednecks inne i Vinslöv. Det har varit hårda strider och vi har slagit ut radarmaster och luftvärn i
norra Vinslöv. A-10:orna och F-16 planen från Furry Air Force ger oss bra understöd och de stora
kanonvagnarna har vi placerat i djungeln som med bra precision kan beskjuta mål över hela Vinslöv
med 120 mm och 144 mm granater.
/Överste Smirre Kirax.

Landstigningen på Ghotarma-ön.
De vulpina krigsfartygen "Iron Vixen" och "Kitanjau Paws" har seglat upp mot Ghotamaviken och
våra vulpina marinkårsrävar har landstigit på ön där och är ännu under hård strid och bekämpar ett
av rednecksens hårdaste befästningar.
Jag sattes själv in med fallskärm där och gav en del taktisk hjälp och stridsledning från mig.
/Överste Smirre Kirax.

Inryckning mot Ghotarma-öns mitt.
Det var en hård fight och rävarna stred tappert och intensivt mot de onda pälslösa aporna, vi jagade
dem nere i deras underjordiska bunkersystem och jag ledde teamen och tog mig upp över jord igen
där jag kastade min rökgranat som spred grön rök och då fick vi snabbt rycka innåt genom
granatregn och kulregn så kom A-10:orna och med sina tunga MK-84 bomber sprängde de sönder
bunkerkomplexet.
Det blev en vild fight så vi blev svetta i pälsen, sotiga och leriga, men så är det i krig ja. När vi
rensade hus för hus på Ghotarma-ön och vi mötte även stridsvagnar, vi kom på den bra idén att
utnyttja de pälslösa apornas egna kanoner och krossa deras stridsvagnar och väl så kom vi till deras
stabshus och rensade det och dödade generalerna som vi sedan spetsadae upp på pålar utanför som
mat åt gamarna. Ja ett par av dem stekte vi själva också och det gav oss rävar ny energi att hålla
stånd i byn tills förstärkning kommer.
Just nu är läget lungt och vi hör eldstrid på långt håll och en och annan A-10 syns på himeln i jakt
på de pälslösa aporna och deras stridsvagnar.
/Överste Smirre Kirax
- Fox Power Rangers på uppdrag i bortre Redneckland.

Flygets insats i opperation Razorfur´s förberedande.
De vulpina stridsvagnsförbanden och robotfordonen står utanför Kristianstad och Kristianstads
flygplats är under vulpin kontroll. Furry Air Force som har sina stridsflygplan placerade på
Kristianstads flygplats har gjort en fantastisk insats i tisdags då de bombade flera broar till
ytterområdena och båda hamnarna bombades också samt Scan.
På natten till onsdag så flög en B-2 Spirrit in och fällde sina 16 stycken 900 kg,s bomber över
poliskvarteret i Kristianstad och utplånade den onda och korrumperade poliskåren i Kristianstad
som är i maskopi med rednecksen. Senare under natten så lyfte rävpiloterna med sina F-18 plan från
Kristianstads flygplats och fällde massor med napalm och vit fosfor över det sönderbombade
poliskvarteret.
När själva S.W.A.T-opperationerna mot redneckcellerna i Kristianstad ska inledas, det beslutet kan
bara vår godhjärtade kejsare Kharrack ta, och han tar det beslutet när tiden är mogen.
Kristianstad är en stor metropol med många civila också och vi vill slippa att skada eller döda civila
och även en del rävar och andra djur bor i Kristianstad och de välkomnar opperationen att rensa
Kristianstad från rednecksens förtryck.
/General Foxey Loxey.

Vulpin militär offensiv.
RazorFur.
Under den gågna veckan har så väl opperation RazorFur dragits igång då våra specialfordon och
helikopterburna rävsoldater oppererat in i Kristianstad för att leta redneckceller där och det finns en
del som vi sprängt då vi hittat dem görmda i civila bostadsområden så kräver det just SWATliknande opperationer. Flera rednecks har vi gripit och en del av dem dödades i eldstrider. Ett par
rävsoldater har blivit skadade också men bara lindrigt. Black Hawk helikoptrar har vi alltid som
understöd med sjukvårdskunninga rävar ombord.
Firestorm.
Flyganfallen mot Vannebergadjungeln har utförts varje natt då tungt bombflyg har lagt bombmatta
över Lars City och stridsflyg har på dagarna bombat i djungeln med napalm, clusterbomber och vit
fosfor.
Sektor Vinslöv.
Vinslöv kommer snart kapitulera då vårt tunga artilleri och våra stridsvagnar mer eller mindre har
krossat Vinslövs försvar och den norra delen av Vinslöv, samt järnvägarna och järnvägsstationen
står under vulpin kontroll och på bangården står tunga 144 mm kanoner och fortsätter beskjuta
andra delar av Vinslöv med tungt artileri.
Kraftdammen i vinslöv är sprängd och de västra delarna översvämmade av det.
/General Foxey Loxey.

Offensiv på Gotharma-ön.
Överste Smirre Kirax här med min rapport om uppdrag på Ghotarma-ön i bortre Redneckland.
Vi har hållit stånd och fått Huntwille under kontroll och hållit ställningarna där i helgen mot
angripande rednecks från andra byar och på måndagen så kom våra truppfartyg fram till Ghotamaön och landsatte våra stridsvagnar och strykerfordon och gav oss så väl hjälp med 68 nya
rävsoldater med tung beväpning och flygunderstöd när vi kunde rycka fram mot öns norra del där vi
och stridsvagnarna sköt kärnkraftverket till grus och flyget kom och bombade hamnen där.
Jag och mina rävkrigare drog sedan västerut på ön med helikoptrar och våra strykerfordon skyddade
vi från helikoptrarna och Vuk gjorde en fantastisk insats med sin AH-64 Apache medan jag satt
mesta tiden i en Huskie-helikopter och skötte en minigun för att röja undan rednecks.
Väl framme på Ghotama-öns ökenvästbank så kunde vi slå upp vårt läger och ställa upp våra
helikoptrar och en Järv (transportmaskin) hade landat där och försåg oss med nya vapen och
ammunition till både oss själva och helikoptrarna.
Under veckan har vi mest vilat ut i baslägret som vi kallar "Vixaholic" och har bra satelituppkopling
till Foxylvanien och fått upp vår STRIL-dator.
Onsdagen flögs dock jag och Kaag ut med helikopter till den södra västbanken som under natten
mellan tisdag och onsdag bombades av 3 F-16 plan från Foxylvanska flygvapnet, där vi skulle leta
redneckterrorister och hitta deras vapengömmor.
Kaag var beväpnad med en XM-8 och pistol samt clayroyminor och jag hade granater, pistol och en
M-82 så jag agerade prickskytt och tog en del rednecks.
Sedan hämtades jag och Kaag upp med en Black Hawk som dessutom med sina
höghastighetsminigun röjde undan flera rednecks när jag och Kaag kom i ett låst lägepå ett tak och
flera lastbilar med rednecksoldater kom och de tog sig upp på husen runt om sköt på oss från de
andra taken.
Som en räddande ängel kom Blackhawk helikoptern i följe med 2 Comance-helikoptrar och gjorde
slarvsylta av rednecksen.
Väl när vi var hämtade och flögs ut från södra västbanken på Ghotarma-ön så kom en F-22 Raptor
från Foxylvanska flygvapnet och fälde sina 4 stycken 900 kgs J-dam bomber och blåste sönder hela
kvarteret till grus.
Jag och Kaag flögs ut fartyget Kitsune Star och vi seglar nu hemmåt mot Foxylvanien igen och
hangarfartyget Amber Eye seglar mot Ghotarma-ön och bortre rednecklands havsområde och ö-rike.
/Överste Smirre Kirax.

Vild Vixens bombar flygfältet på norra delen av Gotharma-ön.
Fox mc Cloud här!
Amber Eye befinner sig 372 sjömil från Ghotarma-ön och just nu så flyger en av våra Vild Vixens
squadroner mot Ghotarma-ön med sina F-15 och F-18 och bombar flygfältet samt har skjutit ner 7
MiG-29or och 3 Mirage 2000 samt förstört deras Ewack IL76 Mainstay som stod på marken samt
flera SU-35or på marken, flygledartorn och hangarer etc. Clustrebombat området runt om för att slå
ut kringförsvar och LV robotar samt Vanessa som bar den tunga Antirunwaybomben förstörde
landningsbanan där, så Ghotarma-öns flygförsvar är nu tillintetgjort.
/Fox mc Cloud

Gotharma-ön under intensivt krig.
Jag och Yellowfox landsattes med fallskärm på den södra delen av västbanken av Gotharmaön och
oppererade in i bebyggd terräng där vi knäpte flera rednecks, hade ett bra prickskyttegevär som
hette SR-92 eller dyl.
Vi sprängde deras helikopter och tog oss in i deras stabshus där och knäpte befälen, sprängde deras
comandocentral och hittade så väl deras vapengömma som raketbilarna. Vi tog betäckning i en
trappa bakom ett hus och sedan kom en F-16 och besköt raketbilarna och vapengömman med
Maverickrobotar. Där efter kom Huskiehelikoptern och hämtade upp oss och F-15 planen kom in
frön väster och bombade ut hela området.
Sedan under torsdags natt så nådde krigsfartygen Iron Vixen och Foxy Lady fram och besköt södra
västbanken med tungt artileri och en svävare landsatte foxylvanska stridsvagnar och strykerfordon
som med GPS system kunde målskjuta med exakt precition och spränga upp bunkrar, förstöra
luftvärn etc. Ett par A-10 hjälpte också till och med gemensam eld från A-10orna och från
stridsvagnarna så förstördes flygplatsen på den södra delen av västbannken av Gotharma-ön.
Jag och Yellowfox flögs till Amber Eye och ska under fredagen förflyttas med flera rävsoldater till
Vanneberga igen för att fullfölja stridsuppdragen där och krossa rednecksens resning i Vanneberga
och befria området från de onda pälslösa aporna.
Under fredagens kväll kommer tungt bombflyg att lägga bombmatta med tunga 1400 kgs bomber
över hela Gotharma-ön och krossa dens försvar och verksamhet totalt.
/Överste Smirre Kirax.

The Hell in Vanneberga. part:1
Vi var en grupp Fox Power Rangers-rävar som sattes in med fallskärm i Vannebergadjungelns
utkant och oppererade in.
Vårt första objekt var en befästning tillhörande gamla Lasse-trogna rednecks som inte vill släppa
djungeln för djurens frihet. Vi kämpade ner dessa rednecks och sprängde befästningen, längre in i
djungeln kom vi till en liten by där vi mötte hårt motstånd med vår radio-opperatör Tails gav order
om flygunderstöd och då dök 2 A-10 Thunderbolt upp och sköt sönder hela byn med rakter och
släpte napalm.
Jag och mitt Fox Power Ranger-team på ett dussin rävar oppererade in längst den slingriga
djungelvägen och fick info via strildatorn att en fientlig konvoj var på väg. Smartur placerade ut
minorna och vi sprängde konvojen, sen kom det rednecks från alla håll och vi sköt ner dem, det var
en vild eldstrid och vi kunde samla upp rednecksens vapen och ammo samt fortsätta striden.
Vi kom till en större by och där utanför blev det eldstrid igen och en fiende som jag sköt hade en
RPG (raketgevär) och det tog jag hand om + 2 raketer. En helikopter dör upp och sköt mot oss och
den lyckades jag skjuta ner med raketgeväret och när vi kom in i byn så var det ett hus där där
säkert 20 rednecks höll till och hade satt upp kulsprutor i fönstren och med den andra raketen
sprängde jag huset och vi kunde ta oss in i byn.
I byn blev det vilda strider men efter mycket om och men så kom vi fram till målet där som var en
scoudmissil som var monterad på ett fordon och där placerade jag ut min sprängväska och sprängde
den.
Sedan tog vi oss vidare upp längst floden och utkämpade strider, nu hade jag även fått tag i ett bra
prickskyttegevär och kiunde knäppa de rednecks som sköt på oss från klipporna och vi rävar kunde
ta oss fram och placera bombväskor på alla tre luftvärnskanonerna och spränga dem.

Längre fram var lite bebyggelse igen och det blev nya eldstrider och när vi väl kämpat ner
rednecksen där så kom en av våra patrullbåtar och hämtade upp oss vid bryggan och jag fick ta plats
i kanontornet med 2 stycken 57 mm automatkanoner och vi seglade upp för floden.
Detta var grym eldkraft och jag förstörde flera byggnader, värn och lätta pansarfordon längst
flodens strand och vi kom fram till udden vi kallade "pawprint" och steg i land där, det blev en rejäl
strid där men rävarna på båten gav oss understödseld och sedan kom helikoptrarna och eliminerade
alla rednecks på udden och hämtade upp vårt Fox Power Ranger Team.
Väl när vi hämtats från området och de tre luftvärnskanonerna är röjda så är vägen öppen för flyget
att flyga längst flodens kanjon och fram till kraftverksdammen och rafinaderierna och bomba ut
dem.
Flyget är redan på väg från hangarfatyget SveaFur.
För övrigt så lyckades den nattliga bombningen av Gotharma-ön mycket bra och ön är totalt
utbombad då tunga Fox Daimon bombare släppte 1400 kg.s bomber över all bebyggelse och ett 40
tal F-18 plan släppte napalm och clustrbomber över djungeln på ön. Ön ser nu mer eller mindre ut
som ett förbränt månlandskap. Trupplandsättare (Järvar) med tungt beväpnade vargar och
stridsvagnar har landat under lördagen på Gothartma-ön för att leta upp de 3 underjordiska
vapenfabrikerna där och spränga dem. 2 vapenfabriker har hittats och blivit utsprängda med små
taktiska kärnladdningar. Den tredje har ännu inte hittats men tros ligga insprängt i höjden på öns
mitt.
/Överste Smirre Kirax.

The Hell in Vanneberga. part: 2
Lyckat uppdrag:
Flyget kom och gjorde sin insatts, en F-15 och två F-18 från Vild Vixens lyfte från hangarfartyget
SveaFur och flög längst floden upp till dammen och sprängde kraftverket och bombade ut
rafinaderiet.
Jag och mitt Fox Power Rangers-team kunde segla vidare upp för floden sedan där vi viste att
rednecksen hade sina vapenförråd och där hoppade vi i land och utkämpade en del eldstrider och
sedan kom Apache-helikoptrarna och sprängde sönder vapenförråden och Mickelina kom
med Huskiehelikoptern och landade och släppte av förstärkning och där ibland vår duktige
Sapmivetteran Ulv Erlandsson, en stor och ståtlig varg som verkligen kan hantera vapen.
Vi följde vägen upp mot den stora kanonen på höjden och utkämpade en strid där, sedan placerade
jag och Smartur ut våra bombväskor och sprängde den stora kanonen. Där efter återvände vi till
patrullbåten och jag tog plats i tornet igen och rensade stranden från rednecks och vi seglade upp
mot det sönderbombade Lars City och klev i land där.
Urban krigföring.
Vi följde järnvägen in mot Lars City och alla husen där var sönderbombade men vi blev beskjutna
rejält och fick kolla både uppåt och längst gatorna där vi utkämpade gatustrider mot rednecks.
Vår 30 mm bärbara akan lyckades vi placera som vår modiga varg Ulv Erlandsson bar med sig och
han placerade sig på ett tak och hade bra skottläge in mot centrala Lars City.
I ett av de utbombade husen tog jag plats i ett fönster med min M-82 medan Tails och Kaag var på
våningen under med sina M-16 och så höll vi stånd länge när rednecksen närmade sig.
Genom Lars City rinner en flod och vi tog oss ner på flodbädden och utkämpade eldstrider där och

jag lyckades ta kontroll över ett värn på flodbädden och i värnet hittade jag 5 raketer och en RPG,
samt tog värn bakom rednecksens egen gatlingkulspruta och mejade ner alla rednecks som befann
sig på den andra flodbädden.
Vi vadade över flodbädden och med en raket så sprängde jag en stridsvagn som kom och vi
avancerade vidare in i byggd terräng igen och jag tog mig upp i ett annat hus och hade utsikt mot
torget och med mina resterande raketer så slog jag ut de fordon som stod på torget, klättrade sedan
upp genom ventilationstrumman i huset och la mig på taket redo med min M-82 för att ge bra
understödseld till Smartur, Kaag, Vuk, Vixey och Tails som utkämpade markstrid mellan husen och
ruinerna.
Jag klättrade sedan ner på diverse rör och armeringsjärn som låg mot huset från ett annat rasat hus
och vi samlades alla på torget och väntade på Mickelina som skulle komma med Huskiehelikoptern
och hämta upp oss. Mickelina kom efter 8 minuter och landade men det var långa minuter då vi fick
utstå sporadisk eld från de kringliggande husen men Ulv Erlandsson hade tagit sin ställning på ett
tak vid torget och med sin 30 mm akan besköt han de lägenheter varifrån elden kom.
När vi väl lyft så brakade 2 stridsvagnar igenom en byggnad och jag satt vid Huskiens minigun och
pissade hett bly på stridsvagnarna men det var inte för än vår skyddande AH-64 Apache gjorde en
lov in över torget som den med 2 riktade Hellfire-missiler kunde slå ut stridsvagnarna.
The doom of Lars City.
När vi väl lämnat Lars City så hade Ulv Erlandsson ett hemligt vapen, en liten portabel
kärnladdning med fjärrutlösare som han placerat i ett parkeringshus och när vi var på behörigt
avstånd så utlöste han den. Ljuset var intensivt och strax efteråt reste sig ett karakterisktiskt
svampmoln över Lars City och staden var totalt jämnad med marken.
/Överste Smirre Kirax.

The Hell in Vanneberga. part: 3
Jag landsattes med flodbåten längre upp i Vannebergadjungeln och jag och Kaag oppererade in i
djungeln och utkämpade en del eldstrid mot rednecks, vi kom till en bunker på en höjd och där var
det svårt att komma förbi för vi blev beskjutna från de båda kulsprutetornen.
Kaag begärde flygunderstöd så medan vi låg och tog beteckning bakom en utbränd lastbil och sköt
sporadiskt mot tornen med våra M-16 gevär. Så dök vår efterlängtade F-16 upp och fällde en GBU15 och sprängde bunkern och de två kulsprutetornen. Vi kunde avancera upp för höjden och jag
använde min sista raket och sprängde scoudmissiel-fordonet som stod bakom höjden.
Sedan dök ett av våra transportplan upp och 4 vargar hoppade fallskärm och vi omgrupperade till
Alfa Delta styrka och oppererade ut i mer öppen terräng och jag hade nu fått en ny M-16 med
granattillsats och en M-82. Så vi kom till "knarkbyn" där vi utkämpade en del eldstrid och sedan
sprängde jag kokainhuset med mina 2 bombväskor.
Vargarna gav understödseld från höjden och vi rensade ut byn samt där efter oppererade vi österut
och i en dal kom vår Black Hawk och hämtade upp oss.
Vi flögs vidare längst floden uppåt och kom till en flygplats där jag med min M-82 besköt vakterna
i tornet och sedan tog mig upp på den andra höjden och jag hade en ny ATW4 Bazooka och flera
raketer och då kunde spränga de båda flygplanen på marken, båten och bränsledepån.
På flygplatsen utkämpade vi en del eldstrid mot rednecksoldater och jag placerade ut min
bombväska och sprängde flygledartornet och byggnaden där det förvarades både kokain och
ammunition.
Sedan kom flodbåten och hämtade mig, Kaag och de 4 vargarna.

Uppdraget slutfördes och vi väntar på nya uppdrag i Vannebergadjungeln.
/Överste Smirre Kirax.

Gotharma-ön tillintetgjord.
Under sista veckan har man landsatt vargsoldater med fallskärm och tung beväpning som tagit sig
ner i det underjordiska komplexet på Gotharma-öns mitt och sprängt de underjordiska
vapenfabrikerna och de underjordiska bränsledepåerna samt kokainlagren.
Även rejaktorn och den underjordiska stridsledningscentralen och den underjordiska anläggningen
för anrikning av uran förstördes och samtliga redneck dödades av vargsoldaterna.
Vargsoldaterna hämtades sedan med båt och efter det så tog sig Foxylvaniens krigsfartyg Langacai
och Cheriyeen fram och med sjunkbomber förstörde u-båtsbasen som låg norr om Gotharma-ön och
de båda u-båtar som fanns dockade till basen.
/General Tromb.

Hihivagullit Spetznas landsattes i Kristianstad.
Under den gånga veckan så på direktorder har vårt elitförband av rävar, vargar och tigrar landsatts
med fallskärm över Kristianstad för att leta igenom staden efter redneckceller och i förbandet fanns
det måmnga prickskyttar också samt att Fox Power Rangers med helikoptrar och stridsflyg hjälpte
vårt elitförband "Hihivagullit Spetznas" av 450 djursoldater och sedan kunde våra stridsvagnar rulla
in i Kristianstad också och djuren som bor i Kristianstad ville väldigt gärna hjälpa oss att hitta
rednecksens gömställen och eliminera dem. Alla rednecks som dödades staplades upp på torget och
belv sedan styckade och ska bli mat åt oss rovdjur så vi tjänar bra på det. he he!
Vi uppskattar att vi fått bort 75% av redneckhotet i Kristianstad och dess närområde. Samt
flygplatsen utanför Kristianstad används nu av vulpint stridsflyg för att kunna ta rednecksens bakre
flankar i människoland samt även flyga bombuppdrag över hela Vannebergasektorn samt försvara
det nu mera vulpinkontrollerade Önnestad och ge stöd till våra förband i Vinslöv som nu mera är så
gott som rensat på redneckaktivitet.
Dock i Kristianstads skärgård finns en stor redneckbefästning med massa kringförsvar och en stor
kanon som kan sänka fartyg över hela skärgårdsområdet så våra Foxylvanska fartyg vågar ännu inte
segla in i Kristianstads hamn med mat, vapen och förnödenheter till djuren där.
/General Foxey Loxey.

Fox Power Rangers i Kristianstad.
En av de centrala blocken i Kristianstad är ett väl försvarat redneckfeste, så jag och 4 andra rävar
landsattes i området med fallskärm och beväpnade med XM-8or så tog vi oss ann striden.
Vi landade lite utspritt då vi hoppade från 13000 meters höjd och fälde ut skärmarna på 400 meters
höj, jag landade på en bro och fick leta upp övriga teamet och träffade på en del rednecksoldater.
Väl när de var eliminerade och vår 4-trupp var samlad så kom min vän Kaag och hade med sig ett
SR25 prickskyttegevär och själv var han beväpnad med en M-16 med 40 mm granattilsatts. Vi tog
oss in bakvägen till området och knäppte några redneckvakter på den gamla fabriken och det blev
även en del eldstrid inomhus så jag fick också användning för min UZI som jag hade som
sekondärvapen.
Vi kom in på själva basområdet och där blev det en del eldstrid, min SR25a hade slut på
ammunition så Kaag fick täcka mig och jag hade UZI,n att stride med, väl kom jag fram till
helikoptern där och kunde placera ut min bombväska och spränga rednecksens helikopter.
Där efter dök 2 lastbilar fullastade med rednecksoldater som snabbt intog posteringar i de delvis
söndersprängda husen och jag och Kaag fick backa.
Kaag hade ändå ett ESS i rockärmen och det var bara en signal han behövde skicka så på 2 röda
minuter dök en F-16 upp och besköt lastbilarna och rednecksoldaterna med Maverickrobotar och
kom sedan tillbaks och fällde sina 2 bomber och sprängde hela byggnaden till en grushög.
Men sjutton också, då från gränden i höger flank dök 2 stridsvagnar upp och en granat flög
rakt över oss och exploderade i en byggnad bakom oss. Piloten i F-16 planet såg detta och med 2
Maverick till så sprängde han de båda stridsvagnarna.
Plötligt sprängdes muren och genom hålet i den så kom flera vulpina jeepar in med 50 cal
kulsprutor och vi rusade fram och mötte våra kamrater. Det kallar man understöd minsan!
Väl tagit plats bakom en 50 cal kulspruta i en av jeeparna och Kaag i en annan. Med ny beväpning
som Sawkulspruta, baretta 58 och CAR-15 med garanttillsats och 12 granater samt flera magasin
ammo. Kaag med en M-82 och M-16 med påbyggd eldkastare och granatkastare med trum-magasin
med 8 clustergranater som sekondärvapen + en bazooka. Så körde vi in mot redneckfestet och det
belv en våldsam strid. Att ta sig fram var inte så svårt, bakom en 50 cal kulspruta så var det bara att
blasta på och eliminera allt och alla som ville stoppa vår konvoj.
Sedan kom vi till cellens kärna och där behövde vi vår tunga beväpning. Vi tog oss in och rensade
ut cellens kärna, tog oss upp på taket och där ifrån kunde vi se en lavett på ett tak med 4
stingermissiler som utgjorde ett hot mot vårt flyg, så Kaag blåste bort den i ett tjusigt eldklot med
bazookan.
Tog oss ner genom byggnaden igen, hittade en lucka i golvet och i källaren under var flera
rednecksoldater och ammunition gömt, Kaag blåste ner ett par clustergranater och grillade dem med
eldkastaren samtidigt som jag från ett fönster med Sawkulsprutan rensade gatan utanför från
anstormande rednecks och en av våra jeepar höl också stånd med sin 50 cal kulspruta.
Sedan tog sig Kaag ner i källaren och sprängde sig ut på baksidan med en mina som han fann i
källaren och där kom flera rednecks genom gränden men han gav dem 3 clustersalvor och de slets i
stycken.
Sen tog jag och Kaag oss upp på taket, jeeparna körde iväg och en Black Hawk kom. Vi höll
ställningen från taket då vi besköts från fönster runt om så vi fick ta beteckning bakom
ventilatinsfläktarna. Men Viccky kom nu med Black hawk helikoptern och den var också utrustad
med en gatlingkulspruta som bara splattade bort rednecksen och Vicky landade Black Hawken
på taket så jag och Kaag kunde ta oss ombord och flyga iväg.

YAY! Sen kom 2 stycken A-10 Thunderbolt och bombade ut hela området med clusterbomber och
napalm.
Helikoptern förde oss till hangarfartyget Rainbow Fox och där ifrån ska jag och Kaag sedan flyga i
natt för att slå ut lagret av luftvärnsmissiler och fordon som står uppställt på torget i den bortre
delen av redneckområdet.
Bästa hälsningar Överste Smirre Kirax.

Kristianstad är befriat från Rednecks!
Varen hälsade rävkamrater!
General Foxey Loxey medelar att Foxylvansk militär har gjort en fantastisk insats för att befria
Kristianstad från Rednecks.
Smirre Kirax har opperarat som stridspilot och lett flera flyguppdrag och get understöd till våra
stridande förband. Sist han skrev så gjorde han på natten en fantastisk insats och bombade
rednecksens lager av luftvärnsrobotar och flög då A-7 Werewolf.
Smirre har sedan flugit A-10 Thunderbolt och F-16 och F-18 i olika uppdrag för att stödja våra
trupper i och runt Kristianstad.
Det tunga bombflyget har bombat sönder artileriet på öarna och bombat den stora kanonen och
sjömålsrobotbatterierna i hamnen samt förstört rednecksens alla fartyg där.
Stealthbombare har flugit i natten och med precition bombat de byggnader där rednecksen hade sina
gömställen och våra stridande markvulpinsoldater har med stridsvagnar av typen Leopard och M-1
Abrams bekämpat rednecksen och efter långt stridande så kapitulerade de och överlämnade sig till
rävarna.
Rävsoldaterna gjorde processen kort med rednecksen och sköt dem på torget i Kristianstad och
brände sedan kropparna.
Djuren i Kristianstad jublade och var så glada att Kristianstad var befriat från rednecks och våra
fartyg kunde nu segla in i Kristianstads hamn med mat och fönödenheter och vapen till djuren i
Kristianstad och likså är nu flygplatsen i Kristianstad under djurens kontroll och flygplan kan landa
och lyfta där ifrån samt förnödenheter, mat och vapen flygs in dit för att djuren själva i Kristianstad
ska kunna bli starka och driva bort människorna.
Hangarfartyget "Rainbow Kitsune" ligger nu utanför Kristianstad och har flyget redo om det behövs
samt flera helikoptrar redo att sätta in vulpina marinsoldater i ett skarpt läge.
Bästa hälsningar general Foxey Loxey.

8e juli 2009 - Svampmoln över Vinslöv!
General Foxey Loxey här. ^_^
Redneckstyrkor på ca 50 000 rednecks med stridvagnar och pansarfordon från Vanneberga har
övertagit kontrollen över stora delar i och runt Vinslöv och våra Vulpina trupper fick backa. Fox
Power Rangers gjorde en fantastisk insatts med understöd av attackhelikoptrar och stridsflyg och
lyckades få våra rävsoldater ut ur Vinslövsektorn. Våra vulpina stridsvagnar ryckte dock fram men
men 5 stridvagnar förlorades och 2 rävsoldater tillfångatogs av rednecksen men räddades av fox
Power Rangers helikoptrar och insatts med 2 hartar som agerade prickskyttar för att rensa området
från skyttar på taken och vår räddningshelikopter kunde landa och teamet kunde rädda de 2
rävsoldaterna. Här hade vi ett kritiskt läge vilket vår godhjärtade kejsare tog det enda rätta beslutet
den 8e juli och beordrade ett Razorplan att lyfta från Velox flygbas och det skyddades av 2 stycken
F-22 Raptor. Det var Vanessa som flög raptorplanet som bar med sig en atombomb och väl när våra
vulpina trupper var på säkert avstånd från Vinslöv kl 21:00 så lystes Vinslöv upp av ett intensivt
ljus, sen kom elden och satte allt i brand och tryckvågen krossade allt i Vinslöv. Ett stort svampmoln
reste sig mot den blåa himmeln och rävsoldaterna jublade över att äntligen lyckats besegra Vinslöv.
Hälsningar General Foxey Loxey.

Rednecksen kapitulerar! =^.^=
General Foxey Loxey här.
Efter atombombningen av Vinslöv och att redneckfästet blev jämnat med marken så har rednecksen
blivit rätt så spaka.
Sedan dess så har Foxylvaniens flygvapen fortsatt nattliga bombningar från F-117 Stealtplan mot
scoudramper och sjöstridsrobotramper på¨ öarna i Kristianstads skärgård.
Kristianstad och dess hamn och flygplats är säkrade och under Vulpin kontroll så att leveranser av
mat, förnödenheter och medicin etc. till de civila djuren i Kristianstad är säkrade. Redneckterrorister
har ju dock försökt sabotera i hamnen och även mot flygplatsen men de har blivit stoppade och
eliminerade då vi har bra och skickliga rävvakter och bra övervakningssystem där.
Vä-området utanför Kristianstad har dock visat sig vara ett redneckfäste men Fox Power
Rangers har raidat Vä-området och lyckats slå ut Rednecksens "Cyberfort" och förstöra det och de
servrar som fanns där som var backupper på en stor del av terrororganisationen "Fox Death´s" data.
Där efter så kapitulerade rednecksen i Skåne och man kan säga att människan ligger på rygg med
blottad strupe medan räven står över honom med rest ragg och blottade tänder.
Nu gäller det för Foxylvanien och FurMil och dess grenar att hjälpa de andra djuren i Skåne att
bygga upp sitt försvar och sin infrastruktur så de kan försvara sig mot människan fram över. I Skåne
ska aldrig människor kunna förtrycka djuren mer!
Dalarna är dock ett redneckfäste in i absurdum med deras extrema varghat och i synnerhet
"Varghatarbyn" Furudal. Vår modige kejsare Karrack och de bästa generalerna och strategerna i
FurMil har haft god tid på sig att planera hur vi ska kunna hjälpa vargarna i Dalarna och eliminera
hotet mot dem. Denna opperation är planerad in i minsta detalj och vi ska ha våra bästa rävkrigare i
ett specialförband och som ska sammarbeta med vargarna för att under en natt genomföra
"Opperation Frostbite."
Bästa Hälsningar: General Foxey Loxey och Kejsaren Karrack utfärdar Inari´s välsignelse över alla
modiga och tappra rävar som befriat Skåne från redneckpesten. =^.^=

Clean the Industries Aeria: part:1
Varen Hälsade Djurkrigare!
Vårt uppdrag var att slå ut en luftvärnsramp i skogen på Galgbacken för att säkra luftrummet över
Hässleholms indistriområde. Alltså rednecksen är inte totalt besegrade än utan finns även
redneckgrupper i slumområden och i industriområdet öster om Hässleholm. Även annan vidrig
verksamhet förekommer i detta område som kräver ett Vulpint S.W.A.T team för att få bukt med.
Iaf så landsattes jag (Smirre) tillsammans med vargen Gere och haren Pipen med helikopter och tog
oss in och upp för Galgbacken. Pipen var beväpnad med en SR25 prickskyttegevär och jag och
Gere var beväpnade med varsin Heckler und Kosh G36 med 40 mm granatkastare. Jag hade
dessutom laserguidningsutrustning för flygunderstöd och 2 bombväskor.
Att hitta luftvärnsrobotrampen var inga problem och jag lyckades smidigt ta mig fram dit och
placera min ena sprängladdning medan Pipen gav understödseld från höjden bakom och väl när
rampen var sprängd så stötte vi på fi. Jag och Gere sköt ner dem samt vi tog oss österut och där
sprängde jag en bunker med min 40 mm granatkastare och tog mig fram till fiendens högkvater för
luftbevakning över Galgbacken. Jag som då förde befäl kallade in vår F-16 via hjälmradion och
belös målet med laser. F-16 planet bombade då huvudbyggnaden med en GBU-18 och sedan belös
jag vapenförådet och F-16 planet släppte sin andra GBU-18.
Väl där så vädrade vi seger men då mötte vi en jäkla tanks i skogen och jag och Gere fick slänga oss
ner i en sänka för tanksen låg och matade på med kulsprutan hela tiden och jag beordrade in vår
Apachehelikopter som dök upp snabbt över träden och sprängde tanksen med en välriktad
Hellfirerobot. Pipen tog sig upp på en klippa och sköt analkande fiender med sin SR25 och jag och
Gere kunde avancera fram mot radarmasten och jag placerade min andra C4 laddning där och slog
ut radarn samt sprängde kulsprutevärnet där med en 40 mm granat och tog mig upp på bunkern och
kastade ner en tassgranat och pepprade ner fienderna som var i bunkern.
Vi tog oss sedan snabbt ut via en väg genom skogen där våra Humwee jeepar väntade på oss och vi
lämnade Galgbacken.
Ledarjeepen i konvojen visade oss vägen till findens kärnkraftverk och väl där så var vi ca 12 rävar,
Gere (varg) och Pipen (hare) som gav oss i strid mot vakterna runt kärnkraftverket. Jag belös på nytt
reaktorn med min laserguidare och skickade in en F-22 Raptor som bombade kärnkraftverket.
Vi körde vidare med jeeparna sedan till sekor Q där en Järv landade och hämtade upp oss och
jeeparna.
Vi flögs till Hässleholms militärflygbas där jag då skulle utföra ett stridsflyguppdrag med en fullt
beväpnad F-15 Strike Eagle och bomba industriområdets bangård och Bergendalsbyggnaden.
Uppdraget lyckades med stor framgång och jag flög sedan hem till Foxylvaniens kustflygbas.
Framöver så kommer vi utföra mer softikerade S.W.A.T-raider mot redneckceller i Hässleholms
industriområden och slumområden. Dock har ju aldrig Hässleholm haft de redneckproblem som
Kristianstad hade tidigare men vi måste kväva de redneckgrupper som finns i Hässleholms
slumområden och på industriområdet och även rensa upp bland andra drägs som håller till i dessa
skumma kvarteren.
Hälsningar Överste Smirre Kirax och Major Gere Ståltass.

"Opperation Frostbite" lyckades med stor framgång!
Ett team Fox Power Rangers sattes in med fallskärm i skogen utanför Furudal (varghatarbyn) där
den ökände varghataren Tage Collberg har sitt jägarnäste. (Han som avslöjades i Uppdrag
Granskning för att vara en av hjärnorna bakom mord på ett flertal vargar.)
Jag ingick i truppen av Fox Power Rangers som leddes av vårt befäl Kaag. Vårt första uppdrag i
Opperation Frostbite var att befria överste GråTass som är en varg som hälls fången av jägarna i
Furudal. Efter en del stridande lyckades vi ta oss fram till byggnaden där överste GråTass hölls
fången och vi befriade honom.
Sedan gälde det att slå till mot de två Kataushabilar som skuter raketer in över vargreviret och då
sammarbetade vi med vargflocken och kämpade oss fram till höjden utanför Furudal, i dalen stod
Katushabilarna uppställda och vaktades av jägarna från Rovdjursjakt.com, också extrema och
rabiata rovdjurshatare. Vargarna sprängde Katushabilarna och från kraftverket på klippan gav jag
understödseld med mitt prickskyttegevär. Sedan tog vi från Fox Power Rangers-teamet oss ner och
fortsatte kämpa tillsammans med vargflocken tills vi dödat var enda redneck i vid basen och tog oss
vidare upp på den andra höjden där en Black Hawk helikopter hämtade oss och vi skulle flyga ut
överste GråTass till vargreviret.
Dock blev vår Black Hawk-helikopter nerskjuten av rednecksen och tillsamans med överste
GråTass så kämpade vi mot rednecksen, vi tog skydd i en källare när rednecksen jagade oss med sin
helikopter och tog oss vidare in mot Furudals norra del igen och i en lada där så hittade vi bärvara
Stingermissiler och med en sådan sköt jag ner rednecksens helikopter.
Vi gick by paw mot vargreviret igen med vår befriade hjälte Överste GråTass men då skar
rednecksen av vägen för oss och kom ca 50 rednecks med jeepar, ett par stridsvagnar och tung
beväpning.
Men som en räddande ängel så dök Vild Vixens 130 Herkulesplan upp och det var beväpnat med en
120 mm kanon, en 35 mm Gatlingkanon och en 80 mm Bofors automatkanon och vid kontrollerna
där ombord satt Vanessa och hon gav oss understödseld och eliminerade de flesta rednecksen, sen
kunde vi i Fox Power Ranger-teamet tillsamans med överste GråTass rycka fram och döda de sista
rednecksen.
Slutuppdraget:
Det var att vi i Fox Power Ranger-teamet samt flera tillkomna vargar från Vargarnas Befrielse Armé
slog till mot Tage collbergs högkvarter och det lyckades med stor framgång, vargarna oppererade
som ett S.W.A.T-team och lyckades gripa den ökände varghataren Tage Collberg och vi från Fox
Power Rangers utkämpade strid och gav understödseld till vargarna och Vanessa gav understödseld
från luften.
Vargarna grep Tage Collberg och förde ut honom och överste GråTass gjorde processen kort med
honom genom att ge honom ett nackskott med sin Dessert Eagle och vargarna jublade när Tage
Kollberg var död.
Sedan kom 2 stycken F-18 från Vild Vixens och bombade hela Tage Kollbergs näste! YAY! Det
blev bara en grushög.
Vargarna och vårt Fox Power team hämtades av vargarnas egna helikoptrar nu och flögs in till
vargreviret.
Tage Collbergs kropp tog vargarna med sig och ska slakta och äta upp honom, he he! =^.^= Murrrr!
Även vi från fox Power Teamet fick lite människokött med oss hem när Herkulseplanet hade landat
på varganas flygbas och flög hem oss till Foxylvanien.
Ett väl lyckat bra uppdrag och ett perfekt teamwork mellan vargar och rävar! Väl hemma röte jag en
cegercigarr! Rawr! ^_^

Mvh: Överste Smirre Kirax.

Manhammer Mission.
General Foxey Loxey här!
På order av vår godhjärtade kejsare Kharrack så flögs material in till en liten vulpin bas i Småland
för att hjälpa Smålands rävar i kampen mot jägare.
Vår grupp leddes av den hårdförde stridsräven, Smirre Kirax. I gruppen ingick både rävar,
tvättbjörnar, vargar, tigrar och lodjur och gruppen hade även RAH-66 Comanche och KA-52
FoxPaw helikoptrar samt 6 stycken JAS-39 Gripen och 4 stycken F-35 Joint Strike Fighter till sitt
förfogande.
Med satellit så lolaliserade de jägarna och med väl utförda helikopterattacker så eliminerade vi
jägarna effektivt.
En Herkules flög in vapen och matriell till basen och de Småländska civila rävarna tilldelades vapen
och fick lära sig grunderna i strid för att kunna göra motstånd och bekämpa jägarna.
Gruppen oppererade under kodnamn "Manhammer" och var stationerad på basen från den 22-29
augusti. Sedan när Manhammergruppen ledd av Smirre Kirax flögs hem så flögs en grupp
vargsoldater in från Värmlands Lupina Frivilligkrigare och de ska lära de civila Småländska rävarna
gerillakrigföring för de ska kunna effektivt bekämpa jägarna. De 6 stycken JAS-39 planen står kvar
på basen och bland de civila Småländska rävarna är 2 stycken som kan flyga och de ska utbilda fler
rävar.
Här har vi sått ett frö av motstånd mot jägarnas förtryck!
/General Foxey Loxey.

Peddohunt in Hässleholm
Varen hälsade vulpina Kalasjnikovkamrater! =^_^=
Smirre Kirax här, sedan jag kom hem från Manhammeruppdraget i Småland så har jag satt ihop en
egen grupp för att rensa upp i pedofilträsket i Hässleholm.
Vulpin trupp har sedan en tid utkämpat strider mot knarkhandlare, pedofiler och illegal vapenhandel
på Hässleholms industriiområde.
Min grupp bestod av några duktiga Fox Power Rangers rävsoldater och i natt så slog vi till, jag själv
utförde det mesta och rensade först ett Chickenplace där jag sköt en pedofil och ägaren för
Chickenplacet spöade jag upp och sen dödade honom med eld.
Jag lyckades även gripa en liten SIVO-pissråtta och pressa honom rejält på info om vart jag kunde
hitta de andra och där efter så grillade jag honom med eldkastaren. Sen med en M-16 så rensade jag
upp i deras tillhåll och gav dem mycket bly och hela deras place flöt i blod och inälvor.
Sedan gav jag mig i kast med att attackera själva SIVO och det var en lätt match att skjuta dräggen
som Ulrik Adlerborn som jag först kastrerade med min UZI, Mattias Guldstarnd som jag sprängde i
bitar med en 40 mm granat, Mattias Bjäreke som jag först slet stomipåsen av och tryckte ner den i
halsen på honom innan jag blåste av hans huvud med min magnumrevolver. Murrr! Florrin, Fidde,
Niklas och Daniel sköt jag med min M-16 samt Göran Ferm som fick 7 snabba hagelsvärmar i
fejset så man endast känner igen honom på kalsongstorleken.

Spagge flydde dock i en bil fast jag fick hjälp av ett par hårdförda rävar och en varg.
Iaf när SIVO-byggnaden var rensad så placerade vi ut våra sprängladdningar och blåste upp hela
placet, yay!
Vi viste vart Spagge brukade hålla till och jag och vargen Ulv Erlandsson gick in för att storma
placet och där sköt jag en del pissråttor och där hade "knarkdrottningen" Marita Danielsson sitt
kontor och henne gav jag vad hon förtjänade, jag sköt henne i benen och buken så hon vred sig av
smärtor, då sparkade jag henne i facet och spottade på henne och talade om för henne vilket svin
hon är och hur många djur hon skadat genom sin verksamhet, där efter band jag henne på sitt eget
skrivbord och krossade hennes datormonitor mot hennes huvud. Där efter stoppade jag upp
en tassgranat i den nedre regionen på henne och en fiskelina till kontorets dörr. Jag gick ut genom
en annan dörr och placerade en mina där på utsidan.
Sen kom några pissråttor och undrade hur det var med Marita och när de öppnade dörren så
briserade granaten och slet Marita i stycken och de förskräckt tog sig vidare genom den andra
dörren och då sprängde minan dem.
Jag väntade uppe på ventilationstrumman tills några kommit in i rummet och därifrån flamberade
jag dem med eldkastaren och sprang sedan genom korridoren och tog hissen upp till nästa våning
där jag och min vän Ulv Erlandsson pepparade ner var enda pissråta vi såg. Vi tog oss sedan upp på
taket och Black Hawk helikoptern hämtade oss och där efter så kom F-16 planen och bombade
sönder hela tillhållet. Spagge hade dock hållit sig gömd men nu på morgonkvisten så fick vi honom.
Jag och några rävar hade via satellit fåt info om att han och några pissråttor gömde sig i en
byggnad på Hässleholms nedlagda del av industriområdet och det blev en tuff eldstrid och vi
dödade alla pissråttorna, sen slogs jag och Spagge som galningar och jag som behärkar karate och
kung fu spöade upp honom rejält för han slogs som en neandertalare. Vi flög båda ut genom ett
fönster och landade på ett biltak och han var så feg så han drog sin kniv men jag satte knäet i
skrevet på honom och gav honom några snabba karateslag i fejset så han åkte ner på sidan av bilen
och jag på andra. Vad han inte viste var att jag lyckades dra sprinten ur en av hans granater och när
han såg det så vilken min han hade, snabbt upp och jag sprang. Sen BAA-BOOM! så exploderade
hans granat och även bilen som var fylld med ammunition.
Där efter så släpade vi ut liken och brände dem.
Av vår general Foxey Loxey blev vi vardera tilldelade 500 000 Lindendollar.
Bästa hälsning: Överste Smirre Kirax.

Lerum - Strike Mission!
Det har ju sedan en tid varit känt att kattplågaren Joel Ander har dödat ett 20 tal katter och en hund.
Denna mongolida och efterblivna människan måste vi gripa och ge honom vad han förtjänar, det var
ordern från det Vulpina krigsministeriet.
Väl gjort så satte vi snabbt ihop ett team av rävar och lodjur med den bästa och modernaste
beväpningen och jag ledde gruppen. Vi flögs in över Lerum med en A-130 Herkules och hoppade
fallskärm i skydd av mörkret.
Vi närmade oss Joels Anders fäste som var väl förvarat av hans privata redneck-armé. Det blev en
tuff eldstrid men vi tog ändå ner de flesta rednecksen med våra topmoderna G-36:or och inne på en
gård stod en luftvärnskanon och den sprängde jag med en av rednecksens GPR. (Rysktillverkat
raketgevär.) Andra rednecks sköt från taket mot oss men Kaag som hade en SR-25 (sniperrifle) sköt
lätt ner dem.
På en bro kom 3 stycken stridsvagnar men som tur hade vi med vår moderna "Lokaas Launcher"

och med Lokaasmissiler slog jag ut de tre stridsvagnarna.
Vi tog oss över ett skotupplag och där på andra sidan var en stor byggand som var rena fästningen.
Vi blev utsatta för hård beskjutning och fick ta betäckning bakom skrotbilarna på skrotupplaget.
Men då gjorde jag det enda rätta och kallade in helikopterunderstödet så på 30 sekunder så var Vuk
och ZebFox där med varsin AH-64 Apache och besköt byggnaden till en ruin med raketer och 30
mm akan.
Sedan kunde vi gå in och hämta Joel Ander som satt och darrade av skräck i bunkern ine i
byggnaden. Vi tog honom med tazern och släpade ut honom bakbunden, vi hånade och
pryglade honom lite och trampade ner hans huvud i en lerpöl. Sedan kom ett av Lodjuren med en
Black Hawk och hämtade upp oss och vår fånge.
Vi flög till lodjurens närliggande FurMil-bas och där fick Joel Ander vad han förtjänade. Han fick
ett nackskott och blev sedan uppspikad på en stor port och både vi rävar och lodjuren spottade på
honom. Sen tog vi ner honom i gryningen och grävde ner honom under trappan till
huvudbyggnaden på lodjurens bas. Murrr! Rätt åt Joel Ander - den utvecklingsstörda kattplågaren
fick vad han förtjänade.
Bästa hälsningar: Överste - Smirre Kirax.

Back in Vinslöv again!
Den ökände katt-torteraren Fredrik "Salle" Sahlin som vi jagat länge och som gått under jorden i
Hässleholm, så avslöjade våra spanare från hararnas försvarsgren att han byggt upp en befästning i
Vinslöv.
(I den delen som inte riktigt ödelades av atombomben.)
Där hade Salle en rejäl befästning, men nu skulle vi ta honom. I går så slog vulpint stridsflyg ut
hamnen och vapenkasunerna och sjömålsrobotarna vid den norra hamnen i Vinslöv och sedan idag
så kom jag med mitt team av vargen, Gere, och rävarna YellowFox och Kaag, så tog vi oss upp på
höjden där vi hade god sikt över Salles fästning och sköt sönder det mesta med våra missilbazookas
och där efter kallade jag in flyget som var en F-16 Vulpes pride och en JAS-39 NG som bombade
skiten ur rednecksen där och förstörde raketbasen också. JAS-planet sköt 2 missiler in i
huvudbyggnaden och sedan kunde vi opperera framåt och in i byggnaden. Understödda av 2
tvättbjörnar i en KA-52 helikopter som slog ut var enda tanksjävel i området och vi fick fritt
spelrum.
Väl inne i byggnaden blev det tuff eldstrid men våra G-36or var klart överlägsna rednecksens AK47or och hagelbrakare.
Och efter en del stridande i på de tre nedersta våningsplanen så kunde vi gripa Salle som satt och
tryckte bakom sitt skrivbord. Jag sköt honom i benen och plågade honom lite med tazern, sen med
handfängsel och koppel så släpade vi ut honom.
Lodjuren kom med sin Lynx-helikopter och plockade upp oss och vår fånge, Fredrik "Salle" Sahlin
och Gere hade placerat ut C4 bomberna så när vi väl lyft så sprängdes hela Salles lägenhet ut. Baaboom!
När vår helikopter lämnat området så kom A-10orna och bombade ut hela området med napalm och
clusterbomber. Yay!
När vi kom hem till vår bas i Foxylvanien så gav vi Salle vad han förtjänade, en hel del prygel och
en stor påle i baken, sen stampade på honom lite, hånade honom och spottade på honom, för att
sedan ge honom ett nackskott och så ska vi göra kattmat av hans kropp, murrrr!

/Överste: Smirre Kirax.

Redneck Hammer!
Air Strike:
I natt genomfördes en omfattande militär opperation av flera djur, opperationen gick under
kodnamnet "Redneck Hammer" och en del i uppdraget var nattligt stridsflyg med 24 stycken F-18
Super Hornet som bombade ut de sista järnvägsförbindelserna och redneckbefästningarna i
Vannebergadjungeln, samt en B-2 Spirrit som fällde 16 stycken 900 kg,s J-dam bomber över
ruinerna Lars City. Sedan kunde våra raketfordon köra hela vägen genom Vannebergadjungeln och
avfyra sina raketer med senapsgas mot Lars City för att eliminera de sista rednecksen där.
Countdown for Mr:C:
En annan del av uppdraget var att komma åt förädaren Mr: C, som bor i utkanten av Hässleholm
och 3 stycken KA-52 helikoptrar och 2 F-16 slog ut hans flygfält, stridsvagnar och luftvärn, sedan
kunde de 2 Black hawk helikoptrarna landa och det Vulpina S.W.A.T-teamet under YellowFox,s
ledning stormade Mr:C,s recidence och med en korrekt genomförd S.W.A.T-opperation så tog de
tappra räv-comando-soldaterna sig fram, sköt alla vakter och tog sig in i Mr:C,s lägenhet och sköt
ihjäl både Mr:C och hans fru samt grep hans son och förde ut honom till Black hawk
helikoptrarana. Sonen ska bli midda åt oss rävar! Murr! =^_^= Efter att Black hawk helikoptrarna
lyft så kom 4 stycken A-10:or och bombade ut hela området med raketer, sprängbomber och
napalm.
Shoot the drugersellers and burn the opiumfields:
Söder om Hässleholm i området Röinge odlar den kommunala verksamheten opium och tillverkar
cockain för att droga ner unga och värnlösa djurmänniskor, men i natt så flög en Herkules med en
fallskärmstrupp in över området, fallskärmstruppen bestod av 7 stycken tungt beväpnade rävar som
leddes av Överste Smirre Kirax. De hoppade fallskärm och letade upp de ansvariga för den
kommunala knarkkartellen och sköt dem skoningslöst, sprängde upp hela stället och deras lager av
opium och cockain. Herkules-planet var utrustad med 3 miniguns, en 80 mm automat-.Boforskanon
och en Amerikansk 120 mm kanon samt raketpoddar på vingarna, herkuelsplanet gav en mycket bra
understödseld. En Black Widdow- helikopter hämtade upp de 7 rävsoladaterna när de gonomfört
raiden och sedan kom Vild Vixens med sina A-10or och släppte napalm och thermitplasma över
opiumfälten och satte dem i brand. Sedan kom de med 2 stycken F-15 och bombade ut
knarkmaffians vapenkasuner och ammunitionsförråd samt sprängde järnvägsförbindelsen till
Röingeområdet.
/General Foxey Loxey.

Militär offensiv för vargarnas sak!
Fox Power Rangers har satts in med fallskärm och har i natt utfört militära uppdrag i Sapmi med
stor framgång för att säkra vargarnas frihet!
Bombflyg och stridsflyg från FAF har bombat flygplatser, industrier, Sameparlamentet, Essrange,
militärbaser, radaranläggningar, broar och kraftverk etc. i Luleå, Umeå, Happaranda, Kiruna,
Skelelfteå, Falun och Furudal.
A-10 plan har napalmbombat och clusterbombat flera Samebyar i Jämtland och Hälsingland samt
Härjedalen.
Krigsfartyget King Karrack har beskjutit hamnen, flygplatsen och regerings högkvarteret i Oslo
med kryssningsmissiler och bombflyg har bombat industrier i och runt Oslo. Även Norska
valfångstfartyg har beskjutits med sjömålsrobotar från stridsflygplan.
/Överste Smirre Kirax

Fyrverkeri!
I natt så genomförde jag och mitt Fox Power Ranger-team en lyckad militär opperation i närheten
av Ghotam City som är den största och sista staden i Redneckland. Vi hade en Humweejeep som var
stridsledningsutrustad och denna var extrautrustad med lasermarkör, en drönarefarkost och
målsökande antitanks missiler.
Vårt understöd var en RAH-66 Comanchhelikopter och 4 stycken A-10 Thunderboolt.
Jag skötte stridsledningen, YellowFox satt i takbrunnen och skötte minigun samt 55 mm
automatkanonen, Kaag körde och vi ställde oss på en höjd där vi hade bra läge.
Målet var en stor anläggning med rafinaderi, hamn, lyftkranar och anläggningen var skyddatd av
luftvärnsrobotar och en radar.
Vi skickade in drönaren och med den sprängde radarn och larmet gick.
YellowFox matade på med minigunen och automatkanonen medan Comanchehelikoptern flög över
oss och med sin Gatlingkulspruta och pansarbrytande missiler slog ut analkande människosoldater
och deras fordon.
Rävar ser bra i mörker till skillnad mot människor och därför hade vi ett bra övertag! ^_^
Jag gick ur bilen och med min Huggtandkarbin och airburstgarnater så avancerade jag upp på bron
där jag slängde min infraröda markör. Bron var viktig då den dels var både järnväg, pipelines,
datorkablar, bilväg och transportbana för den stora lyftkranen. Väl så var den infraröda facklan tänd
och A-10orna skulle veta var de skulle bomba.
Släpte min lilla hjuldriva drönare som jag styrde via armdatorn till den stora
avancerade kombinationslyftkranenen och sprängde den.
Jag pratade med ledarpiloten via hjälmradion och de var på väg. Jag han precis lämna bron då
Predatorplanet dök upp och slog ut de båda luftvärnskanonerna på brons övre del. Men där stod nu
en stridsvagn mellan mig och vår stril-jeep, men bazookan hade jag tack och lov med mig och slog
ut stridsvagnen med den. Boom!
Plötsligt kom en fruktansvärd explotion, KHAA-BOOOM!!! och jag kastades till marken av
tryckvågen och rullade runt. A-10orna kom och piloten hade släppt en 1200 kg bomb rakt på bron
och sprängt av den. Den andra A-10an flög rakt över mig och dök mot basens norra del och
pepprade sönder ett godståg som stod där, tåget var lastat med ammunition och sprängämnen - så
det kom flera följdexplotioner.

Snabbt upp på tassarna igen och en airburstgranat in i vakttornet och sprängde det. Fler
människorsoldater kom från höger men Comanche-helikoptern gav mig understöd medan jag
avancerade bort till vår striljeep på höjden.
Kaag gav mig en Barett M-82 och jag la mig under jeepen med den och sköt prick på analkande
människosoldater och samtidigt kom de två andra A-10orna och bombade av den lilla järnvägsbron
och bombade rafinaderiet så det brann rejält och flera explotioner följde. Men så hade jag slut på M82 kulor och kröp fram och en airbrushgranat fick jag iväg och sprängde ett 10-tal människosoldater
i bitar. Comanchehelikoptern laddade om och sköt en salva raketer mot analkande pansarfordon
som förvandlades till skrot.
A-10orna kom tillbaks och sköt sönder lyftkranar med Maverickrobotar och pepprade sönder
containrar och sprängde en lastbåt och bombade ut hamnen och huvudbyggnaden.
Hela basen brann nu och lågor och rök från brinnande olja och exploderande ammunition etc steg
mot skyn.
Vi bestämde oss för at nu har människorna fått nog för i natt och skulle dra oss tillbaks. 5 stycken
mycket kraftiga explotioner fick marken att skälva och stenar och jord kastades högt upp i luften.
De underjordiska vapenföråden exploderade och sen kom flera mindre explotioner och pipelinsen
exploderade sektion för sektion. Sen kom en explotion som en MOAB i styrka och resterna av
huvudbyggnaden kastades 300 meter upp i luften och 600 meter höga lågor reste sig mot skyn. Vad
sjutton som fanns under huvudbyggnaden vet vi inte, men det var explosivt. Iaf inte kärnvapen. Nu
fick vi köra fort ut från området för vägen exploderade efter oss. Det gick en pipeline under vägen
och vi svängde av ut i öknen och explosionerna drog vidare frammåt. Sen såg vi flera explotioner på
håll när oljetornen ute i öken exploderade och brann.
Vid oljetornen fanns en park där det förvarades luftvärnsraketer och stod scoudmissilefordon och
katushafordon uppställda så branden på oljefältet skapade ett rejält fyrverkeri!
/Överste Smirre Kirax

Kriget i Sapmi - del 1.
Stridsflyg har bombat samtliga samebyar och valfångstbyar längst den Norska kusten och Rysslands
vargar har gått in med stridsvagnar och marktrupp på Kolahalvön och i Finland för att bekämpa det
samiska hotet och öppna upp för en Wolfroad.
De Ryska vargarna har även ställt upp Katushafordon och beskjuter Fisnka samebyar med
Katusharaketer och från norr i Barents hav har Amerikanska vargar med krigsfartyg och
kryssningsmissiler slagit ut den samiska flottbasen och de Amerikanska vargarna har gått in med
marktrupp där och skyddar de Ryska vargarna som börjat bygga upp järnvägar på tundran och en
stor anläggning för förvaring av ellement som hotar vargarnas existtens i Skandinavien, som det så
fint heter. (Koncentrationsläger är väl kanske vad det egentligen är, men ändamålet helgar medlen för att skydda
vargens framtid i skandinavien.)

Nattliga bombningar har utförts mot Kiruna, Umeå och Luleå. Även bombningar med stridsflyg har
fortastt mot små samebyar norr om Kiruna och likaså har tungt bombflyg använts i Dalarna och lagt
bombmattor över Mora, Furudal, Falun och andra orter i Dalarna.
Vargarna vädrar seger!
/General Tromb

U-båtsattack och flygattack mot Ghotam City!
2 stycken U-båtar av typen "FoxShark" har närmat sig Ghotam City och gjorde en blixtrande
överraskningsattack. U-båtanra besköt och sänkte flera fartyg i hamnen med torpeder och skikade
sedan kryssningsmissiler in mot byggnaderna i hamnen och sprängde även broar och oljecisterner
medmera. U-båtana skickade även kryssningsmissiler in mot centrala Ghotham City och sprängde
deras bankkomplex till ruiner och skickade även kryssningsmissiler mot Ghotham Citys flygplats
och förstörde flera flygplan och terminalbyggnad och flygledartorn.
Nu efter mörkret fallit så har F-117 Ninja-plan flugit norr om Ghotham City och förstört
militärflygbasen där samt bombat flera motorvähgsbroar och järnvägar in till Ghotham City.
En B-2 Spirrit fälde 16 stycken 900kg,s bomber över industrier i Ghotham City samt en B-1 Lancer
fällde en MOAB och förtörde fussionskraftverket nord öst om Ghotham City.
Detta är troligen den sista fasen i kriget mot rednecksen, Ghotam City är den stora människostaden i
Redneckland och när väl den är utbombad och vapenfabrikerna här är förstörda så komer det
troligen krossa människornas tyrrani helt och djuren kommer att segra. Dock har vi ju mål som vi
måste uppnå med att säkra freden för vargarna i Sapmi och skapa en Wolfroad.
/Överste Smirre Kirax

Norska valfångstflottan sänkt och bombning mot Oslo!
De sista valfångstfartygen låg i en fjord i norra Norge och en divission F-14 Tomcat utrustade med
sjömålsrobotar slog ut dem skoningslöst under eftermiddagen!
6 stycken B-2 Spirrit har vardera fällt 16 stycken 900 kg,s bomber över centrala Oslo efter mörkrets
inbrott och F-15 plan från Vithjortsparken i England lyfte efter mörkrets inbrott och med Harm-85
missiler sprängdes flera Norska oljeriggar tillhörande Hydro samt F-15 planen som flögs av rävar
flög vidare mot Oslo och bombade rafinaderiet, kärnkraftverket och fabriker etc i Oslo.
/General Foxey Loxey

Solkraftverk utslaget norr om Ghotham City!
Jag och Kaag flög med en KA-52 helikopter och förstörde solkraftverket norr om Ghotham City kl
17:16-17:20. Vi besköt även två tankbilar på motorvägen och förstörde solpanelerna med 70 mm
raketer.
2 stycken A-10 Thunderboolt förstörde de 3 oljeriggarna i havet utanför Ghotham City och en F-117
Ninja bombade den ena bron över till Taback-Ön utanför Ghotham City samt förtörde flera små
båtar vid ön,s hamn.
Hangarfartyget Sunwind seglar mot Ghotham City nu i natt och kommer vara behjälpligt med
stridsflyg samt i dess följe seglar fartygen Krekow, Nagastar och Tjikishaw för att ge understödseld
samt landsätta 400 rävsoldater med helikoptrar och trupplandsättningssvävare.
/Överste Smirre Kirax

Kriget i Sapmi - del 2.
Vargarna hade lokaliserat var samepresidenten Jon Allás höll till med sin samiska stab, i en dal nord
öst om Kiruna och en specialstyrka från Finskoga Frihetskämpar sattes in med fallskärm och de
hårdföra vargkrigarna lyckades gripa Jon Allás och den samiska staben.
Jag deltog själv i detta uppdraget då jag snabbt flögs med vårt hypersoniska stealth-transportplan
"Åskfågeln" till Finnskoga Frivilligflygarbas och där ifrån flög jag med en Herkules som var
utrutsad med kanoner, en 120 mm kanon som blastar det mesta, en 80 mm automatisk Borforskanon
och en minigun - så satt jag vid kontrollerna och gav vargarna understödseld efter att de hoppat.
När vargstyrkan gripit Jon Allás och den samsika staben så kom marinhelikoptrarna och hämtade
upp dem.
Helikoptrarna flög till varg HQ på Kolmården där vargarna tog väl hand om Jon Allás och den
samsika staben, dvs att General Tromb höll en kort rättegång nu på morgonen där Jon Allás och den
samsika staben dömdes till döden för brott mot vargens existens och Jon Allás och den samsika
staben hängdes nu i gryningen och vargarna ylade och jublade av glädje och spottade på liken.
Liken plockades ner för en stund sedan och begravdes på soptippen bakom Kolmården.
Från djurrikets översta ledare, Räv från Gamlaskogen - i Vithjortsparken, kom dock ett fax till
General Tromb på Kolmården att Räv beordrar Tromb att avbryta bygget av koncentrationslägret i
Sapmi, samerna kommer nu att kapitulera och erkänna vargens existens och att sätta samer i
koncentrationsläger är inte ok och skulle skadat vargens anseende. General Tromb som är en klok
varg beordrade att bygget skule avbrytas och det som redan var byggt skulle sprängas. Så en grupp
A-10 Thunderboolt bombade bygget efter att alla byggarbetare lämnat området och nu börjar man
bygget på en Wolfroad istället för att knyta ihop den Ryska vargstammen med den Skandinaviska
vargstammen.
Varghatarna i Dalarna är dock ett problem och flera orter i Dalarna är riktiga redneckfästen så
flygbombningarna av orter i Dalarna kommer att fortsätta och de förrädare i regeringen i Stockholm
och rednecksen i Jägarförbundet och bakom organisationen Rovdjursjakt som godkänt vargjakt på
civila vargar i Värmland och Dalarna kommer inom snart att gripas av djursoldater och ställas inför
domstol för sina vidriga brott mot vargarna!
/Överste Smirre Kirax

Vulpina trupper i Ghotham City!
Bombstyrkan "Inaris Änglar" har lagt massiva bombmattor över öarnas industrier och befästningar
och sprängt av broar och dyligt.
Där med har fartyg med vulpin trupp kunnat nå hamnen i Ghotham City och efter divere stidande
och även att vulpin trupp sattes in med fallskärm så har de vulpina trupperna nu kontroll över
hamnen och närliggande kvarter och Foxylvaniens flotta har kunnat lägga till med sina fartyg och
köra i land stridsvagnar samt har ett hangarfartyg utanför Ghotham City.
Dock utkämpas dagliga och nattliga eldstrider mellan vulpin och mänsklig militär i hamnområdet i
Ghotham City. De få djur som bor i Ghotham City hjälper de vulpina trupperna att leta reda på
mänskliga militära ledare och slå ut dem och Ghotham Citys egna djur bedriver gerillakrig mot
männsikorna och har skapat en stark motståndsrörelse mot människornas tyrrani.
I fredgags utkämpades ett stort slag och rävarna och de andra djuren van flygplatsen så nu kan
stridsflyg starta och landa samt bestyckas om på den stora flygplatsen. Dock måste flygplatsen
skyddas av ett tungt luftvärn för människorna har en militärflygbas nord väst om Ghotam City och

den är också väl försvarad.
I natt ska Foxylvanien skicka en bombflotilj från Inaris Änglar för att bomba den mänskliga
militärflygbasen nord väst om Ghotam City från hög höjd men flygplanen som står inne i de
bombsäkra hangarerna kommer man bara åt från marken. Men slår Inaris Änglar hål i de dubbla
försvarslinjerna så i morgon kan rävar och andra djur gå till attack mot den mäsnkliga flygbasen
markvägen.
Jag ska själv och några ur Fox Power Ranger teamet ska flygas till Ghotham City i natt för att vara
behjälpliga vid animala militära opperationer i och runt Ghotam City. Vi ska även ha med oss en del
sjukutrustning för att hjälpa skadade djurkrigare och upprätta ett militärsjukhus för djurkrigarna i
hamnen.
Bästa Hälsningar: Överste Smirre Kirax.

Militär offensiv i Ghotham City!
Natten till den 10 januari 2010 flögs jag och mitt Fox Power Ranger-team till Ghotham City och
landade på morgonen.
Vi flögs med helikopter från flygplatsen till den vulpina basen vid hamnen och har sedan under
dagen den 10e flygit ett helikopteruppdrag för att filma vad som händer vid raffinaderierna norr om
Ghotham City och vår Huskiehelikopter blev nedskjuten, vi fick utkämpa en hel del eldstrid mot
människosoldaterna och våra nya Dragonriffles visade sig vara effektiva vapen, speciellt
airburstgranaterna, he he.
Vår journalist blev dock gripen och bortförd av mänsklig militär men vi fick hjälp av de allierade
djuren i Ghotham City att finna honom och en Herkules släppte ner vapen och annan utrustning till
oss för att kunna utkämpa striden effektivare. Bl.a. en låda med små radiostyrda drönare som vi
kunde ta oss in i människornas bunkerkomplex med och spränga upp dem och en fjärrstyrd bandbil
med en miningun som vi kunde köra fram och typ peppra ner allt när vi själva inte kunde gå in i ett
väl av människorna försvarat område.
Sen kom en "Järven-transport" och landade och den hade med sig våra nya Toyotor med 50 calibers
akann och raketskjutare så med dessa tre fordon tog vi oss in mot rafinaderiet och slog ut diverse
mänskliga fordon och tanks. Lokaliserade vår journalsit som hade en nödsändare på sig och
utkämpade eldstrid och befriade honom. Sen kom en Huskiehelikopter och hämtade upp oss och
RAH-66 Comancher förstörde de sista fordonen för männniskorna samt våra tre Toyotajeepar för att
de inte skulle hamna i människornas händer.
Under eftermiddan den 10 Januari 2010 så gjorde vi en stor offensiv in mot centrum och hade egna
stridsvagnar med oss och gick till frontangrepp mot människornas stridsvagnsfabrik i Ghotham
City. Vi tog oss in i fabriksområdet och utkämpade en del eldstrid, förstörde godsvagnar och dyligt
som stod uppställt där och slog ut deras försvarstorn och lyftkranar. Jag själv tog mig in i
kontrollrummet efter diverse eldstrid i huvudbyggnaden, placerade ut min bomb och sprängde
kontrollrummet samt placerade ut bomber i källaren till fabriken och sprängde kanonrör och
motorer till stridsvagnar.
En del stridsvagnar rörde sig i fabriksområdet och flera av oss rävar hade bazookas och slog ut dem
samt våra stridsvagnar kunde lätt slå ut människornas stridsvagnar. Vi placerade även ut
sprängladningar och sprängde sönder järnvägsspår och en F-16 dök upp till vår hjälp och sprängde
själva kontrollen för järnvägssytsemet med en GBU-15 och sprängde hål i försvarsmurens baksida
med den andra GBU-15 och vi kunde ta oss igenom och då landade två Järventransporter där och
plockade upp ioss och våra stridsvagnar och vi flögs tillbaks till hamnen där vi har vår bas.
i området norr om stridsvagnsabriken hade människorna flera stridsvagnar stationerade och våra

Apachehelikoptrar slog ut dem!
Idag den 11 Januari 2010 så har från hangarfartyget A-10 plan lyft och bombat stridsvagnsfabriken
och raffinaderiet samt bombbat den viktiga järnvägsbron som går över ravinen till
stridsvagnsfabriken. Samtliga byggnader förstörda och likaså brinner raffinaderiet och samtliga
byggnader, torn och cisterner är förstörda där.
Flyganfallet mot människornas militärflugbas under natten till10e Januari 2010 lyckades bra, flera
av deras flygplan förstördes på marken och deras luftvärn och befästningar slogs ut. Samt
flygledartorn, radar och diverse byggnader. Dock de bombsäkra hangarerna slogs inte ut men i natt
planerar en grupp rävar att utföra ett nattligt uppdrag och förstöra flygplanen som står inne i de
bombsäkra hangarerna.
/Överste Smirre Kirax

Människornas nederlag!
12e januari 2010 landsattes 30 styckern Metal Gear med Järventransporter och rävar körde dessa
tungt beväpnade Metal Gears och gick till frontattack mot människornas militärflygbas och
förstörde flygplanen i de bombsäkra hangarerna och där efter gick flera vulpina infanterister ner i
anläggningen under jord och dödade samtliga människor och deras befäl. Rävar beväpnade med
eldkastare och fosforgranater genomrföde det underjordiska uppdraget så människorna fick det het
om öronen.
Under natten till 13e januari 2010 landade flera Järventransporter i Ghotham City och 640
rävsoldater oppererade inne i centrum och eliminerade människor och bröt igenom deras
försvarslinjer och höll sedan cntrum i ett järngrepp.
13e januari under ledning av Överste Smirre Kirax flög han och Vannessa, Kaag, YellowFox, Tails,
Rita, Plucky och flera andra skickliga stridspiloter/rävkrigare med F-18 plan och A-10 plan och
bombade ut människornas stora vapenfabrik och sköt "Blue Dragon Missiler" med små taktiska
kärnladdningar ner i ventilationschakten och sprängde sönder vapenfabriken ineifrån.
15 januari flög 3 stycken B-2 Spirrit och totalt bombade ut norra hamnen och förstörde Ghotham
Citys kärnkraftverk och de båda raffinaderierna där.
16 januari flög 12 stycken F-22 Raptor och bombade människornas regeringspalats till en grushög
och där efter oppererade rävintfanterister fram med stridsvagnar och metal gears och man lyckades
gripa människornas president "Andros" och han blev omedebart avrättad av rävsoldaterna och sedan
slet rävarna honom i stycken och grillade hans kött på kvällen och hade ett stort party på torget i
Ghotham City. Alla djur som bor i Ghotham City som länge varit förtryckta av människorna, de var
nu ute på gatorna och jublade och dansade. Segerpartyt varade fram till 20 januari 2010.
21 och 22 januari 2010 har gått åt till att jaga de sista människorna och gripa deras befäl och
sporadiska strider utkämpades där rävarnas metal gears var klart överlägsna och krossade
människornas sista försvar till intet.
Här med så är kriget i människoland över och djuren har segrat! YIP YIP YIP!
/General Foxey Loxey

Vulpin seger i Storbritanien!
Prince Charles är ju en stor älskare av Hubertusjakter och den enda som förespråkar dessa sedan
Tony Blair förbjöd Hubertusjakter 18e februari 2005.
Rävarna i England har länge stört sig på Prince Charles och hans vulpinfientliga propagerande, men
i dag den 22 Januari 2010 så lyckades rävarna gripa honom när han var ute och åkte. Rävarna från
Vithjortsparken slog ut hans konvoj med RAH-66 Comanche-helikoptrar och vulpin militär grep
Prince Charles och förde honom i bojor i ett transportplan till Vithjortsparken där djurrikets
president, Räv från Gamlaskogen, dömde Prince Charles till döden genom hägning. Sen flådde
rävarna Prince Charles och Prince Charles hud ligger nu som fäll i entrén till det stora
Vulpespalatset i Vithjortsparken och rävarna grillade prinsens kött över sakta eld och käkade upp
honom.
/Överste Plucky

Slaget om England - en total vulpin seger!

Efter att prince Charles hade gripits och dömt för sina vidriga brott mot Englands rävar så gjorde
rävfolket i England uppror mot grevskapet och andra lorder, rävarna kom i 1000 tals och med
automatvapen i tassarna och med stridsvagnar och attackhelikoptrar slog de till mot alla herrgårdar
där de viste att de som deltagit i Hubertusjakter höll till.
Rävarna fick också stöd av alla mänskliga djurrättsaktivister i England och efter 3 dagars strid på
landsbyggden så rullade rävarnas stridsvagnar in i London och nu var rävarna över en milion och de
störtade Englands regering och avrättade den Brittsika kungafamiljen på torget och idag den 14e
februari 2010 så tillsattes en vulpin regering i London med direktstyre från Vithjortsparken och Räv
från Gamlaskogen valdes till president över England.
Detta är den största Vulpina framgången sen kriget mot männsikornas ondska började!
Under Räv från Gamlaskogens ledning så kommer alla djur i England att leva trygga och säkra,
människorna ska aldrig mer få göra varesig rävar eller andra djur illa mer!
/Modig (Räv,s son)

