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Victoria Canis Lupus!
Nu är "Wolfroaden" genom Sapmi färdigbyggd, den börjar i Norra Finland och går ner till skogarna
i Värmland. Wolfroaden försvaras av höga murar och försvarstorn och är tänkt att Finska och Ryska
vargar lätt ska kunna ta sig med sina fordon ner till Värmland och Dalarna för att hjälpa de Svenska
vargarna i striden mot jägarna.
Även rävarna och lodjuren har soldater på plats i Wolf-city i Värmland och försvarar vargstaden
mot människornas angrepp.
Räv från Gamlaskogen och den nya vulpina Brittiska regeringen har get vargarna i Värmland
modern teknik i form av Dragonriffle-gevär, Metal Gears och F-22 Raptor-plan.
Så nu i natt så kommer vargstyrkor från Finland och Ryssland in med stridsvagnar och de flyger in
sina vargsoldater till Värmland med transportplan.
I Finland så flyger vargar från en bas med F-35 JSF i Sapmis luftrum för att försvara Wolfroaden
mot ev samiska angrepp, men de flesta samerna verkar dock inte ha några planer på att störa
vargarnas förehavanden och några samer stödjer t.o.m. vargarna i hjälp i att spana efter vargfientliga
element i samebyarna. Tromb tackar för detta.
/General Akela

Striden i Värmland!
Nu har många vargsoldater från Finland och Ryssland anlänt för att bekämpa rovdjurhatarna som
hotar de svesnka vargarna i Värmland.

Fox Power Rangers hjälper vargarna från luften med understödseld från sina A-10 Thunderboolts.
Med clusterbomber och napalm slår de ut jaktlagen med en airstrike! Murr! =^.^=
Det har utkämpats en del eldstrider och Ryska vargtrupper jämnar jägarby med jägarby med marken
med salvor av Katusha-raketer och går sedan in med stridsvagnar och marktrupp.
Lodjuren utför avancerade uppdrag som att förstöra järnvägsbroar etc för att försvåra det för
människornas trafik med vapen och förnödenheter.
/Akela

F-22 Raptor vs Bagger 288!

http://www.youtube.com/watch?v=azEvfD4C6ow
Bagger 288 är en stor maskin i Tyskland som byggts för att bryta kol och för de vilda djuren i
Tyskland har den varit ett stort gissel precis som troll i cyberspace är, men de civila vilda djuren i
Tyskland har länge velat kämpa mot detta Godzillamonster av stål.
Endast en bättre och god maskin kan besegra en sämre och ond maskin! ^_^
Så djuren i Vithjortsparken i det Nya Vulpina England under Räv från Gamlaskogens ledning
beordrade en divission F-22 Raptor att flyga från Vithjortsparken till Tyskland för att slå ut detta
monster till miljöförstörare och Raptorplanen som flögs av unga och tappra rävar förvandlade
Bagger 288 till en rykande skrothög.
Jag själv hade åkt till Vithjortsparken för att flyga F-22 Raptor med de unga rävarna som leddes av
Rävs egen son, Modig.
Bagger 288 var en lätt match, med flera 900 kg J-dam bomber och smarta målsökkande missiler så
förvandlade vi den till skrot.
Mvh: Överste Smirre Kirax

Basen "Homo Sapiens MMX" utslagen av Fox Power rangers!
Efter djurens totala seger och människornas nederlag så har det varit fridsamt en längre tid och
djuren har kunnat vara trygga och fria, men så har satelitbilder avslöjat att i öknen långt norr om
Kristianstad har människotrupper upprättat en bas vid namn "Homo Sapiens MMX" dvs "Människa
2010" men snabbt så mobiliserade vulpina Furmilstyrkor och 5 rävar med avancerad utrustning och
prickskyttegevär sattes in med fallskärm och oskadliggjorde Homo Sapiens MMX,s luftvärn och
sedan slog man till med stridsflyg och attackhelikopter och slog ut basen totalt. En Black Hawk
hämtade upp rävsoldaterna. Bilder på basen tagna av en av rävsoldaterna från en klippa där de lätt
kunde göra sniperskytte mot de människor som ansvarade för basens luftvärn.

Basen efter att JAS-39 Gripen-planen och KA-52 Helikoptern hade gjort sitt!

Lyckat uppdrag och freden är säkrad!
/General Foxey Loxey

Vargarnas Seger!
Vargarna i Värmland har fört intensivt krig mot varghatare och jägare och lyckats besegra dessa i
Värmland och åter styrs Värmland under vargarnas makt och likså fortsätter vargtrupper att driva
bort jägarna och varghatarna från Dalarna.
Ledarvargen Tromb fått tillstånd att bygga upp ett bestraffningscenter för att bestraffa och för
eliminering av vargfirntliga element (även samer som hotat vargens framtid placeras här och samer
som anger vargfientliga samer blirbelönade.) Anläggningen är belägen utanför Kiruna och där
bestraffas varghatarna och blir utnnytjade som slavar och som sexslavar av vargarna och sedan
dödade och där efter blir de sedan grillade och uppätna av vargarna och av deras hud gör vargarna
skor och kläder. Murr! ^__^
Englands rävar har med hangarfartyg utanför Norges kust och med understöd av FurMil trupp och
fallskärmsförband krossat varghatarna i Norge och man grep hjärnan bakom SGT-rörelsen, Lars
Toverud, som i flera vargrelaterade Tv-program avslöjats för sitt extrema varghat. Lars Toverud
greps av Brittsika "Vulpine Comand" och ställdes nyligen inför en vargdomstol och dömdes till
döden genom korsfästning och sedan fick alla vargar som ville spotta på honom, efter att han dött så
flådde vargarna honom och gjorde skor av hans hud som flera vargar nu tassar runt i. Murr!
Vargarna utkräver sin hämnd med all rätt och har helhjärtat stöd av alla andra djur!
/General Foxey Loxey

Attack mot norra Foxylvanien och upptakt till nytt krig!
Tidigt i morse så gick två krigsfartyg av okänt ursprung in i skärgåden i Rävninge i norra
Foxylvanien, kustbevakningen såg dessa två krigsfaryg som dock lyckades avfyra sina kanoner mot
raffinaderierna i hamnen i Rävninge och 4 rävar blev skadade lindrigt i attacken men som alltid så
är Foxylvanska flygvapnet redo och på 30 sekunder hade två stycken JAS-39 Gripen NG startat från
basen i Rävninge och inom 2 minuter så hade de två Gripenplanen sänkt de fientliga fartygen med
sjömålsrobotar.
Hararnas underrättelsetjänst talar dock om att Bo Nero ännu lever och som ligger bakom angreppet
på raffinaderiet i Rävninge. Bo Nero har hållit sig gömd, dvs chefen för "Antifurryska
Säkerhetspolisen" som direkt stod under den onde Lasses ledning på den tiden det begav sig med
redneckproblemet i Vinslöv, Önnestad, Vanneberga och Kristianstad.
Enligt vad hararnas källor uppger för det internationella djursamfundet så har Bo Nero förskannsat
flera miljarder på olaglig verksamhet med droger, vapen och prostitotion och byggt upp ett dolt
imperium med baser i norra Turkiet och shakalernas överbefälhavare säger sig haft problem med att
Bo Neros trupper terroriserar civila shakaler i Turkiet och även att Bo Nero från det nerlaggda
Sevremorsk i Ryssland ska ha tillförskaffat sig 2 kärnvapen som han har tänkt använda mot
Foxylavanien och Vithjortsparken.
Här säger djurrikets president Räv från Gamlaskogen att nu måste det internationella djursamfundet
handla med det bestämdaste och avväpna Bo Nero och stoppa hans onda planer som hotar freden i
världen.
Även NATO och Förenta Nationerna står upp bakom FurMil och Internationella Djursamfundet och
Fox Power Rangers blir nu drillade i den modernaste tekniken inom krigföring.
/Modig - Rävs son.

Opperation "Felline Claw" utfördes med stor framgång!
Det har varit en del problem i Hässleholm och runt om i byggden med våld mot katter, främst
utförda av miffon och några av dessa problem är ju tidigare eliminerade men nu var det dags igen
för våra tappra djurkrigare att dra ut i strid och genomföra två militär opperationer i Hässleholm.
Den första opperationen var att gripa och bestarffa Mikael Eriksson som tydligen är en stor
katthatare som avslöjades i Norra Skåne.
Opperationens första del var en grupp kattsoldater som var utrustade med skottsäkra västar och G36or med tazer-del. Kattsoldaterna sattes in vid Kvarngården i Stoby med fallskärm och Fox Power
Rangers bistod med en C-130 Herkules Spectre som var utrustad med 20 mm minigun, 40 mm
Bofors automatkanon och en 120 mm tung kanon och denna Hercules Spectre från Fox Power
Rangers gav bra understödseld till kattförbandet som lyckades storma Kvarngården och gripa
Mikael Eriksson. Kvarngården lades i ruiner när Fox Power Rangers Apache-helikoptrar och F-16
plan slog till och katterna jublade.
Mikael Eriksson fördes till en hemlig djurisk militärbas där han blev torterad med ström och med
vattentortyr av katter, rävar och lodjur som sedan brände Mikael Eriksson med glödande järn och
där efter gav honom ett nackskott. Sedan flådde de skinnet av honom och gjorde mockasiner av
hans hud som katterna, rävarna och lodjuren kunde tassa runt i och köttet efter honom la de på
grillen och grillade och åt upp honom under en njutningsfull middag! Murr! =^_^=
Opperatioenns andra del utfördes av Smirre Kirax, Yellow Fox, Kaag och Vanessa från fox Power
Rangers där de flög varsin F-22 Raptor och totalt bombade ut Röingegården som är ett tillhåll för
Satanistiska katthatare som har bragt många katter om livet i sina Sataniska ritualer.
Andra anfallsvågen mot Röinegården utfördes dock av några modiga rävpiloter från Wild Vixens
som flög F-18 Super Hornet och bombade ut Röingegården med napalm och det brann så vackert i
natten och alla djuren som såg det jublade av glädje och spelade Iron Maidens låt "Fear of the dark"
och djuren hade ett stort party på gräsmattan framför Röingegården medan lågorna steg mot skyn!
Här med är djurens militära kapaitet och tappra hjältemod än en gång stärkt i kampen mot de onda
djurhatarna.
/Katten Jansson

Foxylvanien, England och Japan kopplar greppet på Turkiet!
Foxylvanien har skickat några fartyg som nu ligger i havet utanför Turkiet varav 5 slagskepp med
kryssningsmissiler ombord och 1 hangarfartyg. Kejsar Karrack vill här med att Turkiet hjälper till
att bekämpa den ökände terroristen Bo Nero som under Rednecktiden var Lasses högra hand som
nu gömmer sig i bergen i Turkiet och har byggt upp en terrororgansiation som hotar djuriska
intressen både i Foxylvanien och England och Japan.
Det nya Vulpina England lät idag ett hangarfartyg avsegla mot Turkiet och Japans stolta och fria
rävfolk kommer snart med sin flotta ligga utanför Turkiets kust.
Vad Turkiet kommer göra avstår här, kommer Turkisk militär att hjälpa djursoldaterna att krossa
Neros imperium, leta upp och gripa Nero och lämna ut honom till djuren eller så kommer både
Foxylvanien, England och Japan att vara redo för en direkt militär konfrontation mot Turkiet, dvs
krig!
/General Akela

Slaget i Turkiet!
Foxylvanska, Engelska och Japanska styrkor har allierat sig med styrkorna av schakaler och
ökenrävar i Turkiet och tillsammans och med bra teknik och taktik så har de slagit sönder mycket av
Bo Neros terroristimperium och lyckats förstöra de två ramper och två kärnvapenrobotar som Bo
Nero hade i norra Turkiet. Likså har stridsflyg slagit ut järnvägsförbindelser till "Nero City" och
förstört flygbasen i Nero City samt slagit ut kraftverket där och i natt så lyckades ökenrävarna och
schakalerna bryta genom försvarslinjerna understödda av Foxylvanskt stridsflyg och Japanska
attackhelikoptrar, schakalerna och ökenrävarna tog sig fram till palatset och stormade det och grep
den onde Bo Nero som fördes som fånge till schakalernas och ökenrävarnas bas och där blev Bo
Nero obönhörligen dömd till döden av ökenrävarnas ledare Timmy, Bo Nero dödades genom
stegling och sedan grillade schakalerna och ökenrävarna köttet efter Bo Nero och käkade upp
honom, av Bo Neros hud gjordes mysiga mockasiner som Timmy och några av de andra uppsatta
ökenrävarna och schakalerna på basen tassar runt i och av Bo Neros kranium gjorde de en
gemensam spottkopp att ha på basen! Murr! =^.^=
Slutet gott och freden säkrad för djuren! ^__^

F-22 Raptor bombing mission och upprättande av djurskydd i Hässleholm och
framgång i Turkiet!

I går flög jag Smirre Kirax - stridspilot i Foxylvanska Flygvapnet, mitt uppdrag var att bomba tre
mål som utgör ett hot mot djurlivet i Skåne. De tre målen var:
Mål nr: 1 - Astra Zenika utanför Lund som gör vidriga djurförsök - 2 stycken 900 kg,s jdam
jämnade anläggningen med marken.
Mål nr: 2 - Bosjökloster som är ett tillhåll för jägare, många jägare var samlade där och de
utplånades alla av en 900 kg,s jdam.
Mål nr: 3 var kärnkraftverket som frösåg både Astra Zenika och jägarnästet Bosjö Kloster med
ström. Kärnkraftverket förstört av den sista 900 kg,s jdam.

Hässleholm:
En grupp djur bestående av rävar, tvättbjörnar, harar och lodjur bildat en dödspatrull i Hässleholm
som har som uppgift att jaga de sista djurplågarmiffona och likvidera dem. Gruppen opperarar mest
nattetid och är snipers och rangers. Beväpnade med G-36 or och barett M-82 så tar de kål på de sista
djurplågarmiffona som länge terroriserat djuren i Hässleholm. Gruppen har sin befästning i
Hembyggdsparken så djuren där är bertydligt tryggare nu och runt hembyggdsparken finns
förvarsmurar och skyttetorn med 50 cal kulsprutor som hindrar miffona från att komma in på
området.
Turkiet:
Schakalförbanden har även gripit Neros vapenbroder "Hero" och eliminerat honom och slagit ut
hans befästning i nord östra Turkiet.
Mvh: överste Smirre Kirax.

Människojakt 12-7-2010
Jag (Smirre) och Vanessa ägnade oss åt lite männikosjakt från luften innan idag, vi flög F-18 Super
Hornet från Rävninge flygbas och gjorde en lov in över människoland där vi besköt en människoby
med raketer och fälde napalm. Vi njöt av det och sedan kom en Järven transport och landade och
rävsoladerna plockade upp de döda människorna som vi ska ha på grillen på vår grillfest till helgen
hemma i rävberget. Murr! =^__^=

Opperation Kill Jimmie The Killer!
Yarf!
Jag och Vixie var utposterade prickskyttar med våra Barett M-82 för att knäppa den störde
djurhataren "Jimmie The Killer" som sitter och pratarar med onda andar i ett väggutag som
uppmanar honom att döda kattungar och rävungar.
Jimmie The Killer har börjat bygga upp S.I.V.O, s terrornätverk och pedofilverksamhet igen i
Hässleholms slumkvarter.
Men idag fick vi honom! ^__^
Såg hans limosinekonvoj köra genom industriområdet och vår fjärstyrda UAV av typen Predator
besköt limosinen med en hellfirerobot, limosinen vräktes på sidan av explotionen och de andra
fordonen stannade och Jimmie The Killers gangstar for ut ur bilarana, gormade en massa
okvädningsord mot djurriket och sköt med sina hagelbössor i luften, men jag och Vixey låg på två
olika tak och besköt dem med våra Barett M-82 och vi sköt dem mitt i huvudet så deras huvuen
splattades och kropparna studsade långt iväg ner för gatan.
Jimmie The Killer klev ur limousinevraket och då hade jag honom mitt i kikarsiktet och satte en
kula i hans panna så hans huvud splattades och hans äckliga lekamen studsade över limousinen in i
bajamajan som stod där bakom.
Sen gav jag order om flyganfall mot de byygnader där Jimmie The Killer börjat bygga upp sitt nya
S.I.V.O-nätverk och Black Hawk helikoptern hämtade upp Vixey och mig. Sen kom A-10
Thunderbolt planen från Fox Power Rangers och bombade ut det nya S.I.V.O kvarteret med
sprägnbomber och clusterbomber och där efter kom 2 stycken F-18 Super Hornet och släpte napalm
över de söndersprängda resterna.
Terroristen Stefan befan sig med sin terrorstab i byggnaderna och han och hans stab utplånades i
flyganfallet.

Än en gång har djurens militära överlägsenhet visat sig vara till nytta för att bekämpa de onda
människorna! ^__^
Mvh: Överste Smirre Kirax

Sommarrapport om de djuriska dödspatrullerna i Hässleholm!
En ond man i Hässleholm som är utvecklingsstörd sparkade sin hund flera gånger vilket
observerades av djurens spanare och man skickade ut en dödspatrull att eliminera denna man och
efter en halvtimmes jakt på mannen så satte en räv i dödspatrullen ett fint headshoot på mannen
med sin Barett M-82.
Dödspatrullerna som består av rävar, vargar, lodjur och katter har varit väldigt efektiva i sin kamp
för att befria Hässleholms slumområden från djurplågarmongon. Dödspatrullerna har eliminerat
över 1000 djurpågarmongon med sina högteknologiska prickskyttegevär, headshoot var enda gång!
Rawr!
Människokött är gott att lägga på grillen nu i sommar! =^.^=
Mvh: Överste Smirre Kirax

Cyberkrigssystemet!
Foxylvanska, Brittiska och Japanska rävtrupper har på ett mycket effektivt sätt eliminerat många av
hoten mot djurriket och säkrat freden för Jordens djur och likså gjort Turkiet och Sauiarabien till
djuriska stater under ledning av ökenrävar och schakaler.
USA,s prärievargar, tvättbjörnar och rödrävar och grårävar vill alliera sig med det vulpina
"trelandsriket" (Foxylvanien, Japan och Storbritanien) och för detta militära sammarbete för den
nya generationens djur att på effektivast möjliga sätt så har man i Foxylvanien börjat bygga en
avancerad bas för Cyberopperationer under ledning av hyenan General Zee och några djur som
ingår i Zee,s nätverk som har sitt ursprung från rymdkanalen men idag är i många avseenden
allierad med djurriket och kompetent för cyberkrigföring och cyberförsvar och ska ingå i cyberkrigs
och försvarsnätverket mellan den nya djurallansen mellan Foxylvanien, Japan, Storbrittanien, USA,
Turkiet och Saudiarabien.
Jag själv, General Foxey Loxey och Fox Mc Cloud tänker under hösten 2010 påbörja utvecklingen
av ett helt nytt taktiskt system som är inlänkat i cyberkrigföringseneheten som leds av Zee och i viss
mån av djur från rymdkanalen och kombinerat med flygstridstaktik till flygvapeneneheterna för att
taktiskt sammarbeta mellan flygvapenbaser i alla dessa nya länder som anslutit sig till den djuriska
allansen för kampen mot människornas tyrrani. Det nya cyberkrigssystemet för flyget kommer göra
det möjligt för en enskild stridspilot att opperera mycket taktiskt genom att både flyga sitt eget plan
och att styra andra plan och UAV-er i ett komplexts taktiskt system över ett satelitnätverk och även
på sikt utveckla sateliter för lasermålskjutning mot mål på marken. Systemet ska även kunna
opperera med flottan, armen, pansar och helikopterförband etc.
Mvh: Överste Smirre Kirax

Minkkriget del:1
Nu är det dags för Fox Power Rangers att dra ut i strid igen, den här gången mot de fruktansvärda
koncentrationslägrerna där minkar hålls fågna.
Idag så genomfördes omfattande attacker med helikoptrar mot minkfarmen söder om Kristianstad
och våra Black Hawk helikoptrar och M-1 Abramsstridsvagnar var effektiva, Black Hawk
helikoptrarna räddade och flög ut många minkar som nu är tryggt placerade i ett naturrservat och
Apache-helikoptrarna besköt sedan de toma farmerna med Hellfiremissiler och där efter kom flera
A-10 Thunderbolt och bombade ut de toma minkfarmerna med napalm så att dessa vidriga
djurplågerifarmer aldrig ska tagas i bruk igen.
En järventransport landade utanför palatset till minknäringens ledare Stefan Andersson som
avslöjades i TV för sitt vidriga djurplågeri. Stormgrupp "C-33 Vulpes" stormade palatset men kunde
inte hitta Stefan, dock vet man att han har ett palats utanför Önnestad och vi kommer göra ett tillsag
där för att gripa honom i morgon. Fox Power Rangers ger sig inte för än alla onda människor som
hotar och plågar djur är stoppade och freden för djuren är säkrad.
Luftrummet över Kristianstad patruleras av spaningsplan och några F-16 som är redo att slå till mot
fordon och grupper som på något sätt är involverade i djurplågeriet mot minkarna. Säger Fox Power
Rangers talesräv till satelitkanalen "Animal Warriors" som följer kriget mot människornas tyrranni.
/General Murris

Minkkriget del 2 + Önnestad är en häxkitel av hat och Foxylvanien befinner sig i
krig!
Redigera inlägg
I Kristianstad har rävtrupper med taktisk framgång eliminerat kärnan i den Skånska minknäringen
och en divission F-15 bombade ut minkpälslageren vid den lilla spilra som ännu finns kvar av
Vinslöv.
Dock vad gäller Önnetstad så har de onda människorna tagit över där igen sen Bo List basen
stängdes och vulpin trupp drog sig tillbaka från Önnestad. I Önnestad har den onde "General
Andros" byggt upp ett imperium och de civila djuren i Önnestad lever i skräck för hans
rednecktrupper som gör läget väldigt osäkert i och runt Önnestad och det har gjort de omöjligt att
lyckas gripa minknäringens ledare Stefan Andersson. Säkra källor från hararnas underrättelsetjänst
avslöjar att General Andros är en klonad kopia av den onde Lars Ohlsson som är eliminerad och
vars ben är malda till mjöl och begravda under golvet i Luskwood så att rävar och andra djur kan
tassa och dansa på honom för evigt!
Andros är dock ett reelt hot mot djuren idag och i Önnestad har han byggt upp bl.a. ett "furryhatar-It
centrum" och har miltäriserat hela området som utgör ett hot mot de civila djuren som lever i
förtryck. Man misstänker även att General Andros har skaffat kärnvapen vilket är ett mycket otäckt
hot mot freden för djuren.
Fox Power Rangers har tagit detta på största alvar och tänker ta ut sina bästa krigare för att
eliminera General Andros och hans onda impeium.
Även terrorattacker mot Foxylvaniens hamnar och oljefält ha förekommit och det sägs att det är
General Andros som ligger bakom dem, så Foxylvanska flygvapnet är i ständig beredskap och både
den vanliga miltärledningen och det nya Cyberkomandot är i högsta beredskap och flera av
Foxylvaniens fartyg patrullerar havet runt Foxylvanien. Med andra ord så befiner sig Foxylvanien i
krig och har militär beredskap och civila rävar tränas i krigföring för att slå tillbaks en mänsklig
invation samt specialstyrkor försvarar viktiga installationer som flygplatser, hamnar, banker,
oljefält, fabriker, rymdcentret, serverhallar osv.

Opperationerna på Listerlandet har dock varit väldigt framgångrsika då Järventransporter har befriat
minkar från de flesta farmerna där och fört dem till säkra platser långt in i Foxylvanien där de lever
trygga i byarna i Drakbergen. Vulpin trupp har eliminerat flera av minfarmarna och fått understöd
av C-130 Hercules Spectre som effektivt gett understödseld till våra vulpina trupper på Listerlandet.
Dock kommer vi nu fokusera på Önnestad och att besegra General Andros säger Kejsar Karrack.
/General Murris

The oktober war in Önnestad och vägen till seger!
Vulpin trupp med tung beväpning som metal gears och stridsvagnar har landsats i Önnestad med
Järven-transporter och rävsoldater har flugits in med Black Hawk helikoptrar. Rävsoldaterna har
lyckats krossa mycket av Andros militära styrkor redan i början av oktober och Vulpint stridsflyg
bombade sönder "furryhater-IT-centret" efter att rävmilitäerer stormat det och förstört servrarna.
Rävmilitärerna lyckades även slå till mot minknäringsledaren Stefan Anderssons pallats och du
understödda av så väl A-10 Thunderbolt-plan som en C-130 Hercules- Spectre med kanonbatteri
och man grep Stefan Andersson och avrättade honom på plats i Önnestad genom hägning i närmsta
lycktstolpe.
Våra satelliter som är ett vakande öga över Önnestad och över Redneckland har lett våra F-16 plan
och F-18 plan att precitionsbomba viktiga mål och krossa Andros trupper bit för bit, men även
direkt eldstrid med vulpina markmilitärer, attackhelikoptrar och stridsvagnar samt metal gears har
varit ofta förekommande och man har drivit tillbaks Andros trupper bit för bit i olika delar av
Önnestad och åter gett dessa delar frihet åt de djur som lever där.
De centrala delarna av Önnetsad var väl försvarade av Andros militärer och man satte in med
Vulpin trupp med Black Hawk - helikoptrar och metal gears för att gå in och krossa det sista av
Andros styrkor och befria de djur som levde i skräck där inne i centrala Önnestad.
När man lyckats befria djuren och föra ut dem så gick man in med tungt bombflyg, då 3 stycken B2 Spirrit som la bombmatta över centrala Önnestad och man skickade även från ett av fartygen ute
till havs en Tomahawkmissil med en liten taktisk kärnladdning för att tillintetgöra Andros
befästning och utplåna honom. En radie på 5 km i centrala Önnestad ödelades totalt. Den
kärnladdade tomahawkmisislen flög ju in i Andros pallats och detonerade där så han utplåndes och
där med så var freden säkrad och djuren kan leva trygga i Önnestad och i fd Redneckland som nu
mera ska heta "Förenade Djurstaten" och vara en stat för djurisk fri marknad som ska gynna
djurriket ekonomiskt. önnestad kommer byggas upp igen och ska då inte heta Önnestad längre utan
"Golden Cone City" och man ska bygga det nya "Animal Trade Center" här och det väntas var klart
under sommaren 2013.
Segern över människorna kommer leda till ett starkt sammarbete med både militär, forskning,
ekonomi och teknik - mellan Foxylvanien, Japan, England, USA, Saudiarabien, Egyptien, Turkiet,
Ryssland, Kina och Indien! Dessa länder ingår nu i "FurMil" som man kan säga är "Djurens NATO"
vars främsta uppgift är att djurmilitärer ska bekämpa mänskligt förtryck vart som helst i världen!
Räv från Gamlaskogen som bor i Vithjortsparken i England är utsedd till överbefälhavare över
FurMil! =^.^=
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