Fox Power Rangers Military Operations: 3
Förord:
Sen människornas imperium fallit sönder till stora delar av de allierade rovdjurens militära
operationer i så väl Vinslöv som i Önnestad, Lars City, Kristianstad och i Vannerbergas djungler och på
ökenslätterna runt Önnestad. De militära operationerna genomfördes med stor framgång och man
lyckades eliminera nyckelpersoner bland djurens fiender som Ex Lasse och Rune och även krossa Fox
Deaths terrornätverk, samt förstöra träningslägren norr om Önnestad. Den kommunala maffian i
Hässleholm bet i gräset under rävarnas tassar när specialstyrkor från FurMil raidade SIVO och FAF
flög många uppdrag för att bränna opiumfälten med airfuel och napalm.
Även i Dalarna och Värmland allierade sig FPR med vargarna och deras frivilligstyrkor för att krossa
människornas ondska och leda vargarna till seger och man eliminerade så väl Maud Olofsson och
krossade Centerpartiet samt grep och straffade nyckelpersoner inom SGT-rörelsen och vargens
framtid blev säkrad på många områden.
Efter dessa militära framgångar så drog sig Foxylvanska styrkor samt vargstyrkorna tillbaka och Kejsar
Karrack och Räv från Gamlaskogen ansåg att man nu hade besegrat människornas terrormaskin men
ändå skulle hålla hög militär beredskap för att skydda vargreviren och skydda Foxylvaniens luftrum
och hamnar.
Vid några tillfällen har mänskligt stridsflyg och mänskliga fartyg kränkt Foxylvanien men antingen
blivit nerskjutna eller bortkörda av vulpint stridsflyg. Även en incident där ett mänskligt stealthfartyg
tog sig obemärkt förbi Foxylvaniens kustförsvar och seglade in i Vixensbay och människorna
placerade robotramper och artilleri på Drakberget för att genomföra en attack mot flygbaserna och
raffinaderierna vid Fox City och sedan med stridsvagnar rycka fram mot Kitanjau och Velox,
Foxylvaniens övervakningssatteliter såg dock att mänsklig militär opererade inne i Foxylvanien och
vulpin militär och vulpint stridsflyg bemötte detta och krossade människornas styrkor på mindre än
en timme.
Efter denna incident sommaren 2011 så har Foxylvanien hög militär beredskap och Foxylvanska
stridsflygplan har genomfört bombräder i Människolandet mot deras flygbaser och järnvägsbroar och
kraftverksdammar.
I vargområdena i Norra Sverige kom en rapport under hösten 2011 om att en liten flock attackerats
av människor på skoter i närheten av Bollnäs och att en ung varginna bragts om livet, vilket fick
FurMil att agera snabbt och Foxylvanien satte in stridsflyg och bombade ut Bollnäs som de
närliggande städerna Kilafors och Arbrå, rävarna satte in F-16 och A-10 Thunderboltplan som slog ut
viktiga installationer och broar och sedan kom bombplanen och la bombmattor över dessa städer.
Städerna förstördes totalt och man ville vara säker på att eliminerat de ansvariga för vargmordet
samt alla människor i dessa tre städer, så vargarnas frivilliga styrkor genomförde en attack med
raketer laddade med nervgas över ruinerna av städerna. Detta genomfördes den 4e Oktober
(Djurens dag) 2011 och här med så anser både Kejsar Karrack och Räv från Gamlaskogen att djuren
på nytt måste gå i offensivt krig mot människorna.

På order från Kejsar Karrack så inleds 4 militära operationer på olika ställen i människornas områden
den 8/10/2011 för att bekämpa människornas ondska, ”Biteback Offensiven” inleds.

Operation ”Trollhammer!”
Datum: 08-10-2011. Time: 09:42
Tidigt på morgonen rycker Foxylvanska flottan fram mot Kristianstads kust och man landsätter 500
rävsoldater från sjösidan och krossar och intar befästningarna med stöd av flyganfall från ett av
Foxylvaniens hangarfartyg och sedan rycker FPR fram med Black Hawk helikoptrar och landsätter
rävsoldater inne i Kristianstad vars mål är att ta sig fram till människornas mediacenter och raida det,
det utkämpas en del gatustrider i Kristianstad mellan rävar och människor, men rävarna lyckas ta sig
fram till mediacentret och där inne utkämpar tung eldstrid och förstör servrar och datorer och sedan
när stridsvagnar och humweejeeparna kom fram och hämtade upp rävsoldaterna och F-16 planen
sattes in och bombade ut byggnaderna för människornas mediacenter.

Operation ”SaveCubs!”
Datum: 08-10.2011. Time: 12:00
Via YouTube har rävarnas underrättelse sett en video där människopolitikern Anders Borg brutalt
avrättar en rävunge och man beslutar att sätta in en Fox Power Ranger-styrka för att gripa honom
och föra honom till Foxylvanien så att rävarna kan straffa honom. 2 stycken C-130 Hercules lyfter från
Kitanjau Airbase och FPR-rävsoldaterna sätts in med fallskärm för att ta sig fram till Anders Borgs
recidence och gripa honom. Rävsoldaterna är beväpnade med G-36or och flashbanggranater, samt
har skottsäkra västar med IR-bacoons på. Den andra Herkulsen är en C-130 Spectre med
kanonbatteri bestående av en 25 mm Gatlingkanon, en 40 mm akan och en 120 mm tung kanon.
Spectren ger eldunderstöd och eliminerar all mänsklig militär personal och rävsoldaterna utkämpar
eldstrid från marken medans Spectren med exakt precision skjuter människorna och deras fordon
från luften. Rävsoldaterna griper Anders Borg och för honom i bojor ut till Huskiehelikoptern och
sedan kommer 2 stycken F-16 från FAF och bombar Anders Borgs residens.
I Foxylvanien ställs Anders Borg inför vulpin domstol och döms till döden för att brutalt avrättat en
rävunge. Han blev först offentligt piskad och leddes sedan i kedjor runt i rävbyn så rävarna fick spotta
på honom, sedan slängdes han ner i en grop och rävarna stenade honom till döds. Där efter spikades
Anders Borgs döda kropp upp på ett plank så att rävarna kan spotta på honom medans han hänger
där och ruttnar.

Operation ”Burn the furles monkeys!”
Datum: 08-10-2011. Time: 15:30
FPR-styrka ledd av Smirre Kirax landsätts med helikopter i Vannebergas utkant och styrkan rycker
fram för att eliminera ett bevakat cocainlager och vapenlager, först fjärrstyrs en obemannad bil med
50 cal akan och slår ut kringförsvaret men bilen blir sprängd då den går på en mina. FPR-styrkan
under Smirres ledning rycker fram och man intar depån och dödar människovakterna och Smirre
placerar ut bombväskorna och spränger så väl vapenlagret som cocainlagret samt lastbilen och
jeepen. Black Hawk helikoptern kommer och med sina miniguns och raketer så eliminerar den
människostyrkan som kommer från Nordväst och hämtar sedan upp Smirre och hans FPR-styrka.
En C-130 Spectre flyger senare in över området och med sin 40 mm akan slår ut stridsvagnar och
robotramper som står gömda i djungeln och 2 stycken A-10or bombar ut fler knark och
vapengömmor i människobyn med Mavericks och clusterbomber. C-130 Spectre når sedan fram till
människobyn och med sin 120 mm kanon spränger sönder det mesta i människobyn innan ytterligare
2 stycken A-10 flyger in över människobyn och napalmbombar ut den totalt.
Någon time senare flyger 3 stycken F-15 in över opiumfälten och bränner dem med airfuel och
napalm.

Operation ”Fulmoon!”
Datum: 08-10.2011. Time: 21:30
Rävarnas underrättelsetjänst har fått in uppgifter om att några av jägarna i Bollnäs har klarat sig och
att jaktledaren har sitt högkvarter en bit ut i skogen utanför Bollnäs. En grupp FPR-rävsoldater sätts
in och understödda av Apache-helikoptrar så angriper de byn där jägarna håller till och dödar jägarna
samt finner jaktledaren och dödar honom. Några av jägarna hade förskansat sig i hus och sköt från
fönstren så då fick Apache-helikoptrarna gå till attack. Rävsoldaterna hade laserguidare på sina vapen
och kunde belysa målen för helikoptrarnas raketer och robotar.
Operationen gick mycket bra och samtliga jägare och jägarnas ledare dödades, rävsoldaterna tog
vara på deras kroppar och åt köttet och gjorde sig mockasiner av jägarnas hud! ^___^

DEATH FROM ABOWE!
INLEDNING AV DEN STORA ”BITE BACK” OFFENSIVEN!
Datum: 09-10-2011. Time: 06:00
Flera av Foxylvaniens fartyg, u-båtar och 2 hangarfartyg har seglat mot människoland och kl 06:00 så
avfyrade de en stor mängd kryssningsmissiler mot mänskliga mål som hamnar, raffinaderier, fabriker,
broar, kraftverk och flygbaser. 07:15 flög en stor mängd Foxylvanska stridsflygplan in över
Människoland och bombade ut radaranläggningar och kustförsvar.
14:22 flög 12 stycken B-52or in över Vannebergadjungeln och la bombmatta med sprängbomber och
napalmbomber. Strax efter kom A-10orna och bombade byarna i Vannebergadjungeln och bombade
järnvägsbroar och kraftverksdammar etc.
14:44 avfyrade flera av fartygen kryssningsmissiler och 15:03 nåde de Lars City och ödelade staden
till stora delar igen. (Den hade ju blivit rejält bombad under förra kriget.)
15:00 anfaller 8 stycken F-16 plan från FAF mål i och runt Vinslöv som delvis byggts upp från förra
kriget.
16:50 flyger Smirre ett solouppdrag med en F-16 och slår ut luftvärnsanläggningar, förstör 2
scoudramper och skjuter ner 6 stycken mänskliga stridsflyg och i och med detta så är luftvägen
öppen för bombning av Önnestad.
17:20 når 4 stycken B-2 Spirrit fram till Önnestad och från hög höjd precisionsbombar strategiska mål
i och runt Önnestad, slår ut all kommunikation, ström och telefoni i Önnestad och bombar
människornas nya stridsledningscentral som nu ligger i Önnestad.
17:34 når B-2 Spirrit-planen fram till Kristianstad och bombar av broar till öarna runt Kristianstad
samt bombar de båda flygbaserna utanför Kristianstad innan människorna hinner få upp något plan.
Från kl 21:00 till kl 03:00 följande dag så opererar F-15 plan och F-18 plan över Vannebergadjungeln
och Lars City och slår ut radaranläggningar och luftvärnsanläggningar. Man använder i huvudsak
Lookaas-robotar, Maverick och AirFuel-bomber till detta uppdrag. I slutet av flyguppdraget fälls stora
mängder clustervapen över Lars City samt laserstyrda bomber mot viktiga byggnader I Lars City.

Datum: 10-10-2011. Time: 06:12
Fäller en B-1 Lancer från FAF en lätt atombomb från hög höjd över ”Kembason” dvs Militärstaden i
Vannebergadjungeln som jämnades med marken. KL 06:21 fäller B-1 Lancern sin andra atombomb
över raketbasen i norra Vannebergadjungeln.
Kl 09:13 går 4 stycken Foxylvanska F-16 plan till attack mot den största dammen och kraftverket i
Vannebergadjungeln och kl 09:16 anfaller 3 stycken F-18 plan opiumfälten i södra Vanneberga och
bränner dem med airfuel och napalm.
Kl 10:12 går vulpin militär till attack mot människornas krigsministerium i Kristianstad, attacken
genomförs med att vulpina stridsvagnar och vulpina attackhelikoptrar beskjuter människornas
krigsministerium och sedan kommer 2 stycken Raptorplan från FAF och fäller tunga bomber som
förstör huvudbyggnaden och får den att rasa samman. Vupin militär rycker fram på området och
dödar alla överlevande mänskliga soldater och placerar sedan ut sprängkapslarna och förstör all
kommunikations och sattelit utrustning samt spränger den underjordiska serverhallen.
11:02 går vulpina stridsvagnar till attack mot mänskliga mål i norra Kristianstad och förstör även
ställverk och radiomaster samt spränger den korrumperade människopolisens högkvarter samt
spränger ett antal broar och kl 11:22 anfaller vulpina attackhelikoptrar robotbatterier och
kanonbatterier vid Kristianstads norra sida.
De av vulpin militär utförda attackerna mot människomål i Kristianstad får djuren i Kristianstad som
länge levt under förtryck att beväpna sig och gå ut och föra gatukrig mot människorna och vulpin
militär hjälper Kristianstadsdjuren i sin kamp mot människotyranniet.
Vulpin militär opererar runt om i Kristianstad tillsammans med civila krigare som är både rävar,
vargar, harar, katter och många fler djur och en del av de civila djuren som bildat sina egna
rebellstyrkor är duktiga bombmakare och spränger flera mänskliga boningar och sätter andra
mänskliga boningar i brand. Samtidigt som vulpin militär ger understöd för djurrebellerna med
stridsvagnar och attackhelikoptrar samt också stridsflyg.
Kl 17:00 anser Foxylvaniens stridsledning att människornas tyranni i Kristianstad är krossat då vulpint
stridsflyg även bombat ut människornas regeringshus och djurrebellerna dansar på gatorna och
jublar. Djurrebellerna drar runt och lynchar människor i allmänhet och skjuter besinningslöst in i
mänskliga skolor, sjukhus och boningshus. De släpar ut människor som de inte skjuter direkt och
hänger dem i lyktstolpar eller spikar upp dem på väggar och plank till djurrebellernas bespottande.

INFO OM BITEBACK OFFENSIVEN!
Från 10-20/10/2011 så efter människornas fall i Kristianstad och en djurisk frigörelse av Kristianstad
så genomfördes ”BiteBack-offensiven” med sporadiska bombningar från hög höjd mot broar,
järnvägar och luftvärnsställningar i Vannebergadjungeln och läggande av bombmattor över LarsCity
och vapenfabrikerna öster om Önnestad.
Lördagen den 15/10/2011 i tidig gryning flög flera transportplan med Sergalsoldater och eskorterade
av Foxylvanskt stridsflyg in över Vannebergadjungeln där sergalsoldaterna samarbetar med rävar,
vargar och tigrar i djungelkrigföring och att spränga mänskliga installationer som broar och
försvarsställningar runt LarsCity.
Den 18/10/2011 så landar flera Järventransporter i och runt LarsCity med djursoldater från
HihivagullitSpetznas och med metal geras, Humwee-jeepar och stridsvagnar för att föra markstrid i
och runt LarsCity.
Den20/10/2011 sätts en grupp skickliga stridsflygare från Foxylvanska flygvapnet in för att djupt in i
Människoland förstöra människornas viktigaste flygbas samt att djurpiloterna bombade raffinaderier,
kemiska vapenfabriker och med en specialdesignad bunkerbomb så sprängde man människornas
stridsledningscentral i hjärtat av Människoland. Människorna han inte få upp många plan i luften och
djurpiloterna sköt snabbt ner dem och förstörde alla människornas stridsflygplan och bombplan som
stod på marken samt deras superplan som också stod på denna flygbasen.
November och December 2011!
Sporadiskt har Vulpint stridsflyg angripit fabriker och mindre militärbaser i Vannebergadjungeln och
på Kristianstads ökenslätter. Raffinaderier och bränsledepåer runt Vinslöv har förstörts av Vulpint
stridsflyg och den kemiska vapenfabriken norr om Kristianstad bombades ut totalt.
Samt de sporadiska flyganfallen mot robotramper, vapenlager och broar etc i Vannebergadjungeln
har fortsatt.

1/1/2012:
”FoxyTrooper Going War.”
På order från Kejsar Karrack så ska Vulpin militär göra vad de kan under våren 2012 för att befria
Kristianstad/Önnestad-området helt från människornas terrormaskin!
Tidigt på morgonen genomförde Vulpin militär en omfattande offensiv mot den stora
människobefästningen i Kristianstads ökenområde och det var över 1000 rävsoldater, helikoptrar och
stridsvagnar som deltog. Rävarna bröt igenom människornas försvarslinjer och tog sig ner i
människornas bunkerkomplex och dödade så många människor som möjligt. Jagade ut dem med
eldkastare och fosforgranater. Stridsvagnarna och attackhelikoptrarna ryckte fram och sprängde
sönder en hel del. Rävarna förstörde människornas luftvärn och radaranläggning. Sen satte rävarna
också in A-10 Thunderbolts och F-15 plan som bombade ut huvudbygganden och vapenfabrikerna
samt lagren för Scoudmissiler och Katushafordon och rävsoldaterna ryckte fram mot Kristinastads
östra delar som människorna har en del befästningar i. Medan övriga Kristianstad står mer eller
mindre under animalt styre.
Under förmiddan drog vulpina stridsvagnar och vulpina stridshelikoptrar in i Kristianstads östra
region och en grupp vulpina stridsvagnar ryckte fram mot människornas flygbas och förstörde
radaranläggning och förstörde människornas stridsflygplan innan de kom upp i luften samt att
rävsoldaterna tog sig ner i människornas stridsledningscentral och dödade människobefälen och
sprängde människornas stridsledningscentral. Vulpina prickskyttar placerades ut på taken i östra
Kristianstad med fallskärm och prickskyttegevär för att knäppa ledande människomilitärer. Vulpina
Herculesplan landsatte också rävsoldater i fallskärm med G-36 och FN Scar som gick in i
människoboningar och rensade. Stridsvagnar ryckte fram genom stadsområdet och sprängde sönder
flera människoboningar och sedan kom A-10 Thunderboltplan och bombade ut de största
människokvarteren samtidigt som 2 Hercules Spectre gav understödseld till de stridande
rävförbanden.
Krigsfartyget Great Vixen besköt människornas IT-center, TV-hus, kärnkraftverk och radiocentral med
kryssningsmissiler och alla målen sprängdes till grus och Vulpina F-15 plan bombade alla broar mellan
huvuddelen av Kristianstad och den östra flanken och vulpina landsättningsfartyg klev i land och
människorna hade inte en chans då rävsoldater tog dem från båda håll och mejade ner människorna
med kulsprutor och brände dem med eldkastare.
Under eftermiddan så drog sig rävsoldaterna tillbaks och rävarna satte in F-18 Super Hornets som
napalmbombade hela området för att utplåna eventuella kvarvarande människor.
Rävsoldaterna grep några ledande människor och bestraffade dem med att spika upp dem nakna och
levandes på ett plank och sedan flå dem levande för att göra mattor av människornas hudar. De
flådda människorna som fortfarande levde blev ihjälbrända med eldkastare. Några människor
försökte fly genom att hoppa i vattnet vid den norra änden av östra flanken, men rävar i gummibåtar
besköt de flyende människorna med kulsprutor och 40 mm granater.

5/1/2012:
Efter det stora anfallet mot Kristianstad så har rävarna utfört militära uppdrag i mindre grupper och
med stridsflyg för att exempelvis slå ut pipelines, oljecisterner och raffinaderier. Den vulpina
attacken mot människornas oljeindustri har varit framgångsrik och människorna har brist på bränsle
till sina fordon, helikoptrar och flygplan.
6/1/2012:
Foxylvanskt stridsflyg bombade människornas oljemagnats palats och han dog i attacken och även så
anföll Foxylvanskt stridsflyg den stora bränsledepån i bergen norr om Vinslöv och sprängde
pipelinsen.
10/1/2012: Attentatet i Senosemassivet.
Hade mänsklig trupp tagit sig via Senosemassivet in mot norra Foxylvanien och satt upp 3 stycken
haubitsar där som riktades mot en Vulpin militärbas och en störsändare som gjorde det omöjligt för
Vulpint stridsflyg att angripa människorna och slå ut deras Haubitsar. Fox Power Rangers fick rycka in
under ledning av Smirre Kirax och Smirre och hans trupp av FPR-rävar beväpnade med FN Scar,
C4bags och en Termithladdning som de placerade på masten och brände av den, så lyckades
rävsoldaterna fröstöra både sändaren och människornas haubitsar innan de han avfyra en enda
granat mot den Vulpina militärbasen. Foxylvansk underrättelsetjänst misstänker att detta är ett verk
av en ny människoledarprofil vid namn Henrik Tänzer som har planer på att föra gerillakrig mot
rävarna i Senosemassivet och Kejsar Karrack ger Fox Power Rangers under Smirres ledning i uppdrag
att kämpa tillbaks Henrik Tänzers terrorister och gripa Henrik Tänzer.
11-15/1/2012: Kriget i Senosemassivet del:1.
Rävar med attackhelikoptrar och elitsoldater från Fox Power Rangers och Hihivagullit Spetznas
opererar i området och strider mot de ca 5000 människosoldater som härjar där. Dessa
människosoldater har bättre utrustning som de stulit från djuren tidigare och det krävs mer och
bättre taktik för att bekämpa dem. Bl.a. så har man satt in drönare i området som ex Predatorplan
för att slå ut luftvärnssystem som människoterroristerna har satt där. Terrängen är svår och bergig
och samtidigt ska vulpin militär skydda civila rävar som bor i bergsbyarna mot människornas angrepp.

16-22/1/2012: Slaget om skogarna i norra Foxylvanien.
Foxylvanien får hjälp av vargsoldater från Varglandet att driva tillbaka Henrik Tänzers trupper från de
norra skogarna i Foxylvanien. 300 vargsoldater med snipergevär och FN Scar sattes in med fallskärm
samt att Foxylvansk militär förde krig mot Tänzers trupper och A-10 Thunderbolts från Foxylvanska
flygvapnet förstörde alla Tänzers Scoudramper och Kataushafordon som var riktade mot de civila
rävbyarna.
Vargsoldater och rävsoldater strider i området mot Tänzers trupper och befriar rävbyarna en efter
en. Man använder både helikoptrar och mobila drönare med minguns och akan för att slå hårt och
skoningslöst mot Tänzers trupper.
På kvällen den 22 så gjorde Fox Power Rangers en Blackoppeation och lyckades gripa och döda
Tänzer och hans sista soldater och här med den 22/1/2012 så var slaget om norra Foxylvanien vunnet
och Henrik Tänzer blev en fin dörrmatta som nu ligger på golvet i entrén till ett nybyggt lyxhotell i
Velox.
General Kaag som ledde FPR-opperationen lyckades via Tänzers mobiltelfon få fram att befälhavaren
över Tänzer har sitt säte i Vanneberga i närheten av Lars City. Så de vulpina styrkorna ofenserar för
att gå i strid där igen.
Enligt Foxylvaniens underrättelsetjänst så heter den nye befälhavaren som är befälhavare över
Tänzers befälhavare och stridsledare för människorna, hans namn är ”Mr: Fermo” och han har flera
förgreningar i både Kristianstad, Önnestad, Vinslöv, Hässleholm och byggt nya militära installationer i
Vannebergadjungeln. Bl.a. så kontrollerar han centret för propagandamedia som ligger i det
nyuppbyggda Önnestad.
Kejsar Kharrack i Foxylvanien behöver en bättre och mer taktiskt stridsledning där flera djurnationer
sammarbetar för att krossa människornas onda imperium som likt fågel Fenix reser sig ur askan.
Krigsdepartiementet i Foxylvanien kallar till möte för att bygga upp ett militärt och taktiskt
sammarbete mellan rävar, vargar, sergaler, tigrar och hyenor.
Man kallar det nya samarbetet och krigandet för ”Operation IronClaw.”

Operation IronClaw inleds den 1/2/2012.
Rävarna har hållit ställningarna i Foxylvanien och skjutit ner samtliga mänskliga stridsflyg som
kommit in i Foxylvaniens luftrum.
Under Opperation IronClaw som leds under FurMil så har djursoldater från flera djurnationer
opererat i Kristianstad och Hässleholm.
I Hässleholm så har djursoldaterna tillsammans med gerillakrigande djur stomrat kommunalskrapan
och släpat ut förrädarna där och avrättat dem genom att hänga dem i Hässleholms lyktstolpar och
sedan hade djuren fest och dansade på gatorna. De plundrade och sprängde sedan
kommunalskrapan till en grushög och FAF har satt in tungt bombflyg och totalt bombat ut hela
Norrängssområdet samt man har bombat Mr: Fermos recidens i Kristianstad och förstört hans
flygbaser och raffinaderier och FAF har utfört bombningar av samtliga militära ställningar i
Vanneberga regionen.
Den 19 februari 2012 så genomrörde man en operation i Lund där Fox Power Rangers och Hihivagullit
Spetznas attackerade Astra Senica och befriade försöksdjuren samt dödad alla människor där och
sedan kom A-10 Thunderbolts och bombade sönder hela Astra Senica området och i Lund så grep Fox
Power Rangers Mr: Fermo och förde honom i kedjor med transportplan till Foxylvanien där han
dömdes till döden genom hägning och sedan flådde rävarna honom och åt hans kött och av hans hud
gjorde de en dörrmatta som ligger i entrén på ett lyxhotell i Kitanjau.
Den 27e Februari så satte den ultramodenra Foxylvanska U-båten FoxShark in en attack med
kärnvapen mot Önnestad efter att FurMilsoldater rensat upp en hel del där och befriat och evakuerat
djuren. De onda människorna utplånades i Kärnvapenattacken och efteråt så för säkerhetsskull så
fällde ett 30 tal F-15 plan clusterbomber och nervgas över resterna av Önnestad.
28 februari så skickade man över 1000 F-18 plan som fällde napalm och clusterbomber över
Vannebergadjungeln och sedan rullade stridsvagnar och raketfordon fram mot Lars City och man
skickade både sprängraketer och raketer med nervgas in över Lars City och senare på kvällen så gick
12 plutoner av sergaler med skyddsutrustning och tung beväpning in och dödade vad som ev hade
överlevt i Lars City och när de lämnat Lars City så kom ett 20 tal F-15 plan och fällde napalm över Lars
City.
29 februari till 5e mars så flög man med avancerade stridsflygplan som F-22 Raptor och F-35
Lightning över Kristianstad och precisionsbombade de sista mänskliga militära installationerna och
djuren som bodde i Kristianstad förde gerillakrig mot människorna och jagade ut människorna ur
deras bosättningar och sköt dem på plats. En del människor flydde i bilar och lastbilar från
Kristianstad men kom inte så långt för än A-10 Thunderbolts från FAF bombade ut människornas bilar
när de flydde på motorvägarna från Kristianstad.
5e mars 2012 så förklarades Operation IronClaw som genomförd med mycket stor framgång.

V for Vendetta!
I spåren av djurens militära operationer mot människorna så reser sig djuren på fler och fler orter
över Skåne och gör väpnat uppror mot människorna och lynchar människor skoningslöst. I Malmö,
Karlskrona, Simrishamn, Ystad, Lund och fler orter så greppar civila djur vapen och går ut i strid på
gatorna och skjuter ihjäl människor skoningslöst eller för sitt nöje roar sig med att stegla människor
mellan bilar, hänga människor i lyktstolpar eller spetsa dem på pålar.
Djurens vrede är skoningslös och i synnerhet när djuren iförda Guy Fawkes masker eller svarta
rånarluvor gör uppror mot det mänskliga tyranniet.
Djuren bränner mänskliga skolor och stormar mänskliga kontor, kommunalhus och även mänskliga
sjukhus och plundrar mänskliga banker och affärer. Djuren spränger människornas Tv-master,
radiomaster och mobilmaster och spränger även mänskliga bostadshus.
Mänskliga politiker och mänskliga poliser blir grymt och skoningslöst plågade till döds av djuren och
mänskliga polisstationer, mänskliga politikers hem, mänskliga daghem, sjukhus samt kristna kyrkor,
moskéer och synagogor sprängs eller sätts i brand.

9/6/2012 – 11/6/2012 ”Geurillawar!”
”Animals Civil War” som denna gångna tiden har kallats då civila djur greppat vapen och fört
gerillakrig mot människor över hela Skåne har gett stor framgång då de dels fått stöd av FurMil och
Furry Air Force med stöd av stridsvagnar, stridsflyg och stridshelikoptrar.
FAF har bombat ut samtliga militära anläggningar i Vannebergaområdet och drivit ut människorna
från Vinslöv samt upprättat en FurMil-bas i Vinslövs närhet för att med helikoptrar och flyg säkra
Vinslöv från människornas tyrrani.
Den 9/6/2012 hade Foxylvanska spionsatteliter avslöjat att i bergen norr om Hässleholm hade
mänskliga gerillagrupper satt upp Scoudramper och börjat bygga upp en vapenfabrik och Strilanläggning för att fram över attackera djurmål i Hässleholm. 10/6/2012 sattes F-117 Stealthplan in
och bombade ut både scoudramperna och luftvärnet samt förstörde en del av de mindre fabrikerna
och den 11/6/2012 sattes ett tyngre flyganfall in och man bombade de mänskliga rebellgrupperna
samt förstörde huvudfabriken. Samtidigt sattes en division F4E Phantom-plan in och slog ut
mänskliga mål till de få mänskliga rebellband som fortfarande finns kvar i Vannebergasektorn.
14/6/2012:
Foxylvanskt stridsflyg bombar vapenlager och bunkeranläggningar i Vannebergaområdet samt slår ut
radarsystemet för Vanneberga totalt samt förstör ett transportplan på marken som var lastat med
kokain och vapen och även tre mänskliga helikoptrar förstörs.
Foxylvanskt stridsflyg bekämpar människotrupper tillhörande Assar i norra Hässleholm och flera av
Assars truppers stridsvagnar förstört i flyganfallet. Assars vapenfabrik bombas av 2 A-10 Thunderbolt
från Fox Power Rangers.

16-18/6/2012:
Sergaler sammarbetar med rävar, vargar och skunkar i kriget mot människorna och bygger upp en
kraftig armé och de befriar djuren som hålls fångna på djurförsöken utanför Lund samt opererar inne
i Lund och störtar människoregimen där och sätter människoparlamentet i brand.
Vargar rycker fram med stridsvagnar understödda av rävar i stridshelikoptrar och befriar Klippan från
människornas tyrrani och sen går sergalerna in i Klippan och rensar ut människorna.
19/6/2012:
Vulpint stridsflyg attackerar och förstör oljefälten nordväst om Klippan och bombar ut Assar Nilsson
stridslednings HQ. Vargar i stridsvagnar rycker farm och tar över den nordvästra flanken och håller
ställningarna där. Vulpint stridsflyg av A-10 or och F-18 plan bombar även ut de sista
människoställningarna vid Lund och förstör människornas flygfält där samt förstör alla stridsflygplan
för människorna då dessa står på marken. Människorna han få upp 3 stridsflygplan men de blev
snabbt nerskjutna av Vulpint stridsflyg.
20-21/6/2012:
Sergalerna utkämpar strider tillsammans med vargar och skunkar runt Assar Nilssons befästning och
bryter igenom bit för bit med hjälp av flygunderstöd av vulpint stridsflyg!
22/6/2012 - Midsommarafton:
500 sergalsoldater stormar Assar Nilssons palats norr om Klippan och dödar hans vakter och
generalerna runt Assar Nilsson. Sergalerna griper Assar Nilsson och släpar ut honom. Väl ute så klär
sergalerna av Assar Nilsson naken och spikar fast honom på en stor ekplanka till händer och fötter.
Sergalerna hånar Assar Nilsson, de spottar på honom och stampar på honom skoningslöst tills han
nästan är död. De hugger av Assars händer och fötter med en yxa, de tar en midsommarstång och kör
upp den i Assars anus och häller sedan bensin över Assar Nilsson och tänder eld på honom. Assar
Nilsson skriker som en gris länge innan han dör av lågorna. Sen sliter sergalerna Assar Nilssons döda
och brända kropp i stycken och sergalerna sparkar fotboll med Assars Nilssons huvud och sen spetsar
de Assar Nilssons huvud på en påle och strör ut bitarna av Assar Nilsson och sparkar omkring dem i
gruset. Där efter har sergalerna en stor fest tillsamman med rävar, vargar och skunkar och firar sin
seger över att de besegrat den onda människan till sergalhatare - Assar Nilsson.
23/6/2012:
Kejsar Kharrack förklarar att större delar av Skåne nu stå under djurisk regering och att både Lund
och Klippan nu är under djuriskt styre och lugnet sänker sig. Människorna är krossade under djurens
tassar som de kackerlackor de är! =^.^=

ARMAGEDDON!
24/6/2012:
Människorättsaktivister försöker frita Ahmad Thabit Abdullah från fängelset i Södertörn vid
Stockholm, Ahmad är dömd till livstids fängelse för tortyr och mord på hunden Sheva. Djurpolisen i
Södertörn bekämpar fritagningsförsöket i eldstrid vid fängelset i Södertörn och får understöd av en
Apache- helikopter från Fox Power Rangers- Stockholm. Både Abdullah och
människorättsaktivisterna dödas i striden.
Samtidigt sätter Fox Power Rangers in ett antal operatörer i Hakområdet öster om Kristianstad där
människorna ännu har militära ställningar och dit Norrängsskolans rektor tagit sin tillflykt sedan hela
Norrängsområdet bombades ut i Hässleholm. Smirre och Pipen opererade Snipers och knäppte flera
viktiga nyckelbefäl för rektorns terrorstyrka samt att Smirre, Yellowfox och Pipen genomförde en
operation mot kraftverksdammen i Hakområdet och eliminerade mänskliga terrorister innan flyget
kom in med 2 F-18 och bombade ut kraftverksdammen föregått av att 2 stycken Black Hawk
helikoptrar hämtat upp Yellowfox, Smirre och Pipen samt FPR-teamet.
Flertalet Phantomplan och F-15 plan har genomfört bombningsraider mot luftvärnsställningar och
artilleri i Hak-området. Under natten opererade sergalstyrkan in i Hak-området med sergaliska
marinkåren och understödda av Fox Power Rangers med apache helikoptrar och Black Hawk
helikoptrar samt en C-130 Spectre.
25/6/2012:
Flyganfallen med Phantomplan, F-15 plan och A-10 Thunderbolts fortsätter och man napalmbombar
ut stora delar av mänskliga befästningar i Hak-området.
26/6/2012:
Smirre och Yellowfox samt en grupp vargar sätts in med fallskärm i norra delen av Hak-området. De
genomför en del opperationer redan i gryningen och förstör radaranläggningen samt att Smirre och
Yellowfox ger vargarna understöd som snipers och knäpper flera viktiga nyckelpersoner för
människornas sista styrka. På eftermiddan hämtas vargsoldaterna, Smirre och Yellowfox hem med en
Järventransport och under natten flyger ett 30-tal Phantomplan i området och fäller napalm över
människobyar och några F-117 precisionsbombar broar och järnvägslinjer.
27/6/2012 – 30/6/2012:
Fortsätter flyganfallen mot människobyar och mänskligt artilleri och man bombar även
kärnkraftverken och ställverken i nattliga bombräder i Hak-området. Dock vågar man inte ge sig in i
de mer djungelbeväxta bergen från luften då man vet att det finns 4 mänskliga flygfält och tungt
luftvärn, så det området måste man gå in med marktrupp och mitt i det området ligger Rektorns
residennce med hans privata flygbas och palats.

31/6/2012:
Sätts Yellowfox, Smirre och Pipen in med fallskärm i bergen rätt så nära rektorns bas och samtidigt
norr om området sätts flera vargar och tigrar som är fallskärmssoldater in och ska rycka fram och
vars syfte är att förstöra människornas flygplan på marken.
1/7/2012:
Vargsoldaterna och tigersoldaterna har förstörde flygplanen på alla 4 flygfälten och har förstört
radarsystemen och luftvärnssytemen och dödat väldigt många människosoldater. Smirre och
Yellowfox har knäppt flera viktiga nyckelpersoner och underminerat den mänskliga styrkan och Pipen
agerar sniper ihop med vargarna till deras fördel och suport till frontstridande tigersoldater i
djungeln. Ett flertal Järventransporter som skyddas av 2 C-130 Spectre och flera Apache-helikoptrar
hämtar upp våra 3 skickliga snipers och vargsoldaterna och tigersoldaterna.
Under natten sätts flera F-117 in och precisionsbombar de viktigaste ställningarna runt rektorns
residens samt slår ut hans stridsledningscentral och kraftverket. Hans raffinaderier och oljereserv
sätts i brand. Bombning med clusterbomber från flertalet F-16 knäcker krigarmodet helt hos de
mänskliga soldaterna som tycker inne i djungeln.
2/7/2012- 6/7/2012:
Djurinfanterister ur det vulpina gardet rycker fram norr ifrån och understödda av A-10 Thunderbolts
och stridhelikoptrar av typerna Apache och Scorpion. De vulpina infanteristerna tar kontroll över
område efter område och rensar ut människobyarna med fosforgranater och eldkastare.
7/7/2012:
Placerar vulpin militär artilleri och robotbatterier på höjderna runt ”Trolly Walley ” där
Norrängsrektorns huvudbas och hans recidens ligger. Under natten så beskjuter rävarna basen, byn
och residenset samt befästningarna och luftvärnsbatterierna på de mindre höjderna runt om.
8/7/2012:
A-10 Thunderbolts, F-15, F-16 och F-18 sätts in i ett förlamande flyganfall i gryningen och senare
under förmiddan så kommer flera B-52 och fäller tunga bomber och napalm över hela dalen.
Människobyn, Norrängsrektorns residens och bas blir totalt jämnat med marken.
9/7/2012:
Rävsoldaterna rycker fram och hittar rektorn tryckandes i ett skyddsrum bland resterna av sitt
residens, rävsoldaterna griper honom och för honom till en väntande helikopter.
Rektorn förs till Foxylvanien där rävarna håller en kort rättegång mot honom och sen ställs han upp
mot en mur och arkebuseras av en grupp rävsoldater. Rektorns lik gjuts in i betonggolvet till ett nytt
diskotek som byggs åt de yngre rävarna – så de kan dansa på rektorns grav för alltid. He he! =^.^=

12/7/2012:
En F-18 som flygs av YellowFox och bär en atombomb, YellowFox fäller atombomben över Trolley
Walley och blåser ut dalen totalt.

Slaget om Tormrestorp!
15/7/2012:
Orten Tormestorp utanför Hässleholm är ett ockuperat område av människorna och människorna har
tagit kontroll över bergen norr om Tormestorp där de förstrycker de civila djuren, främst grävlingarna
som bor där, men även civila rävar, vargar och lodjur. Ex så har människorna förstört gasledningarna
som tillhör grävlingarna och tagit kontroll över kraftverksdammen uppe i bergen och stängt av
strömmen till många av djurens byar.
Fox Power Rangers och Foxylvaniens krigsministerium måste agera för att befria Tormestorp och
Tormestorpsbergen från den mänskliga pesten.

Operation Hellfire!
23/7/2012:
Inleds en stor offensiv av både vulpin militär, Fox Power Rangers och de allierade djurstyrkorna från
AN samt Hihivagullit Spetznas och med stridsflyg, stridsvagnar och attackhelikoptrar samt
markförband så går man in och rensar i Tormestorp och går upp i bergen och befriar grävlingarnas
byar, tar sig in i mänskliga befästningar och bunkrar i bergen och eliminerar de pälslösa samt tar
kontroll över gasledningarna igen och strömförsörjningen – så det kommer de civila djuren till nytta.
I Tormestorp så dödas alla mänskliga soldater och civila människor grips och förs ut på fälten utanför
där de skoningslöst arkebuseras framför kulsprutor och grävs ner. Djursoldaternas stridsvagnar
skjuter sönder alla människohus i Tormestorp också.
Förutom Tormestorp så anfölls Röingegården med A-10 Thunderbolts och bombades ut totalt med
napalm och clusterbomber!
Opperation Hellfire var slutförd med stor framgång och slutförd den 2/8/2011:

Här med så hade djurens styrkor och freden för djuren säkrats i stort sett hela Göingeområdet och
Foxylvanien och Vulparien höll hög militär beredskap för att när som helst kunna skicka ut vulpina
styrkor för att bekämpa den mänskliga terrorismen.

24/12/2012
”Vulpariska Oljekriget.”
Julaftons morgon innan solen gått upp så kommer rapporten till Fox Power Rangers att människorna
tagit kontroll över Vulpariens södra öar och ett oljeborrtorn i havet som förser södra Vulparien med
olja.
Människorna är drivna tillbaks till sitt eget land ”Humanien” men gör offensiva framryckningar igen
där de pälslösa äcklen försöker ta kontroll över olja och gas i Vulpariens södra ö-rike.
Fox Power Rangers sätts snabbt in under Smirres ledning och man skickar två attackbåtar till
Vulpariens oljeborrtorn och dödar människorna och befriar den vulpina gisslan så de kan återuppta
sitt arbete att pumpa upp olja och gas till rävarna i Vulparien. Opperationen går mycket bra.
Under dagen så opererar Smirre och hans Fox Power Rangers-grupp in på en av de närmsta öarna
och förstör där mänskliga baser och Vulpariens eget civilgarde agerar också tillsammans med
Foxylvaniens fox Power Rangers och slår ut mänskliga luftvärnsställningar, människornas
kommandocentral slås ut av Vulpariska rävpiloter i A-10 Thunderbolts samtidigt som Smirre och hans
FPR-team beskjuter människobasen från sin ställning i bergen och de oppererar sen vidare och
förstör flera av människornas helikoptrar samt de mänskliga befälen flyr i en båt men Smirre och
hans FPR-team raidar hamnen och spränger båten och sedan kommer Black Hawk helikoptern och
plockar upp dem.
Smirre och en liten Fox Power Rangergrupp gör ett anfall mot ön igen på kvällen för att bekämpa ner
det sista av människostyrkan på den lilla ön i oljefältet och spränga människornas vapenförråd och
operationen lyckas framgångsrikt och Smirre och hans FPR-grupp flyr i snabba gummibåtar.
Under natten så skickar Vulparien och Foxylvanien sina tunga krigsfartyg mot Humanien och på order
från ledarna i Foxylvanien och Vulparien så tänker rävarna genomföra en vulpin landstigning i
Huamanien och ta kämpa ner de pälslösa tills ingen av dem längre lever.
Vulparien skickar sitt stridsflyg under natten och bombar flera av människornas fartyg som ligger för
ankar vid en av de större örarna. 4 mänskliga slagskepp, ett mänskligt hangarfartyg och 7 mänskliga
ubåtar sänks och människohamnen förstörs fullständigt av de 5 stycken F-14 TomCat och 3 stycken F22 Raptor som Vulparien satte in i en nattlig förödande attack.
Smirre och 2 skickliga Snipers från Fox Power Rangers sattes in med fallskärm på natten i terrängen
väster om människostaden Adam. Smirre och de två sniperrävarna ska operera inne i Adam och slå ut
viktiga saker för människorna innan de Foxylvanksa och Vulpariska krigsfartygen når fram och
bombaderar staden Adam med kryssningsmissiler och artilleri.
Under natten så opererade Smirre och hans FPR-grupp mot flygbasen där de slog ut viktiga
luftvärnsanläggningar och Smirre från sin position uppe i bergen med sin modifierade Barett M82
sköt flera mänskliga befäl och Smirres M82 hade även utrustning för att målange mål och markerade
mål för både en F-22 Raptor och en drönare som tillintetgjorde flygbasen vid Adam. Efteråt gick
Smirre och ett par andra rävsoldater ner i bunkerkomplexet under basen och rensade med sina
G36or och blasterguns. Där efter opererade in i en förort till AdamCity och slog ut

människomilitärens radio innan Vulpariskt stridsflyg (F-16 och F/A-18) slog ut flera mål runt
AdamCity.
Operation

”Fireclouds.”

25/12/2012
Under natten har Foxylvanien och Vulparien skickat flera helikopterkryssare, 12 slagskepp, 2
hangarfartyg och 1 u-båt med kärnvapen mot Humanien.
Ett nytt krig står för dörren och den här gången tänker rävarna slå till mot människorna utan pardon
och föra totalt krig mot dem för att säkra alla rävars och andra djurs framtid!
Vuk är en ung och hårdförd räv som leder operation ”Fireclouds” och denna militära operation
kommer att få människorna att bita i gräset under rävarnas tassar!
Den nya vulpina marinkåren är en av de tuffaste i världen och har högteknologiska och kraftfulla
vapen och är understödda av stridsflyg, stridshelikoptrar och Foxylvaniens och Vulpariens flotta med
hangarfartyg, slagskepp med kryssningsmissiler och en kärnvapenbestyckad u-båt.
Under dagen har flera Fox Power Rangergrupper opererat in i Humanien och mött på rätt så tufft
motstånd från de pälslösa äcklen men rävarnas stridsteknologi med höghastighetsvapen och drönare
samt stridsvagnar gjorde lätt slarvsylta av människornas försvar och rävarna tog kontroll över
kraftverk och flygplats vid AdamCity och har efter mörkrets inbrott gått in i AdamCity med vulpin
trupp och vulpina stridsvagnar och vid 21 tiden så sprängde rävarna AdamCitys mediacenter och
under natten har sedan rävsoldater gåt in och bränt människoboningar med eldkastare samt
Vulpariskt bombflyg har bombat både i AdamCity och kringliggande städer.
Man räknar med att rävarnas offensiv mot AdamCity under natten har dödat över 800 000 pälslösa
äckel.
26/12/2012
I gryningen så nådde hangarfartygen fram till Humanien och Vulpint stridsflyg har anfallit flera mål i
och runt AdamCity med napalm, clusterbomber och vit fosfor. Apachehelikoptrarna kommer i
grupper om 8 stycken och slår ut strategiska mål med GPS-styrda missiler och under förmiddan så
seglade 3 vulpina slagskepp upp mot GhotamCity och med kryssningsmissiler och tungt granatregn
förstörde GhothamCity till 73%.
Kl 13:17 fällde ett vulpint stealthplan en atombomb över AndrosCity och AndrosCity utplånades
totalt.
14:22 fällde ytterligare ett vulpint stealthplan en atombomb över Humaniens största oljeraffinaderier
och flygbasen där.
16:28 drog sig vulpin trupp ut från AdamCity och felar B-52 flög in och fällde bombmatta över det
sista av AdamCity medans krigsfartygen ute till havs besköt AdamCity till ruiner med tunga granater
och kryssningsmissiler.

Juloffensiven mot Humaniens kustförsvar!
Operation ”Striking Thunderpaws.”
26-31/12/2012
Vulpariskt och Foxylvanskt stridsflyg har bombat och slagit ut kustradar och försvarstorn samt
bunkerkomplex runt den Humaniska kusten och tungt beväpnade Sergaler har satts in med fallskärm
bakom de mänskliga försvarslinjerna och sergalsnipers har eliminerat mänskliga nyckelbefäl och
förstört Humanisnes sydlöstar pansarförsvars bränskedepå och sen sattes ett 50 tal
Apachehelikoptrar från Foxylvanska Apachegardet in och slog ut männiksornas stridsvagnar.

Operation ”Liberator and strike.”
1/1/2013
Sattes Fox Power Rangers in under Smirres befäl och man opererade vid 3 tiden på morgonen och
befriade en sergal som hölls fången på en mänsklig bas och eliminerade människorna, Fox Power
Ranger teamet under Smirres ledning gick till attack mot människorna kraftverksdamm och Smirre
agerade stort och oppererade uppe på dammen för att slå ut de 5 luftvärnskanonerna, tog sig in i
dammbyggnaden och dödade flera mänskliga soldater och placerade ut sprängladdningar och
sprängde generatorerna som förser en mänsklig militärflygbas med ström och 2 mindre
människostäder. En annan Fox Power Rangergrupp under Kaags ledning oppererade in på
militärflygbasen och i gruppen ingick 2 Snipers som knäppte de mänskliga vakterna som inte hade
mycket att sätta emot och förvirring rådde på basen då strömmen var borta. När de flesta
människosoldaterna var dödade så kom Thunderboltplanen och förstörde samtliga mänskliga
flygplan, tankanlläggning och flygledartorn samt de två start/landningsbanorna. Samtidigt flög 2 F-18
Super Hornet mot kraftverksdammen och Smirre och hans team hade hämtats upp med en Black
Hawk. F-18 planen fällde sina tunga bomber och förstörde dammen – vilket resulterade i att dalen
nedanför översvämmades och dränkte 3 människobyar.
Under dagen har Smirres Fox Power Ranger team opererat framåt och slagit ut opiumodlingar och
drogkartellens högkvarter samt befriat en rävpilot vars Apachehelikopter blev nerskjuten, rävpiloten
hölls fången på drogkartellens bas men befirades av Smirres FPR-grupp. Efteråt bombade en A-10
Thunderbolt ut drogkartellens HQ.
Undar dagen så har Smirres FPR-grupp ingått i en större grupp av både rävar, vargar och sergaler som
ryckt fram och slagit ner en stor människopluton ute på den stora slätten och med stöd av Predatordrönare så slogs människornas stridsvagnar till skrot. När väl människoplutonen var besegrad så
hämtade en Balck hawk helikopter upp Smirre, Kaag och YellowFox som flögs till dalen bakom slätten
där en människobas låg och de tre rävarna landsattes på klippan där och kunde effektivt beskjuta
människor på basen, slå ut deras luftvärn och med stöd av predator-drönare så slogs pansarfordon
och stridsvagnar ut där också. Smirre skötte en urangranatsakan som de hade med sig i helikoptern
och sjköt sönder basen och sedan kom 2 stycken F-18 Superhornet och bombade ut basen totalt.
Människobefälen dödades i attacken och basen var bara skrot. Black Hawk-helikoptern hämtade hem
de tre modiga stridsrävarna.

2/1/2013
Smirre och hans Fox Power Ranger team har vid 4 tiden på morgonen befriat en sergal-major
som tagits till fånga av människorna men Smirre och hans modiga grupp befriade honom.
Smirre och hans FPR-team stormade det mänskliga slottet och dödade samtliga människor
där och hittade Sergal-majoren i en av fängelshålorna i källaren och befriade honom och de
blev hämtade av en Black Hawk Helikopter.
Under dagen har flera F-15 och F-18 startart från det ena av de Foxylvanska hangarfartygen
och Foxylvanien skickade även två tankplan som flyger på hög höjd och förser Foxylvanska
och Vulpariska stridsflyg i luften med bränsle så de kan flyga och bomba mål långt in i
Humanien. Man har slagit ut ett kärnkraftverk och 5 militärflygbaser och flera raffinaderier
och bränsledepåer i den otillgängliga djungeln i centrala Humanien och där lär finnas en
högteknologisk underjordisk anläggning där människorna tillverkar antimateria.
Rävarna planerar att genomföra en avancerad opperation under Smirres ledning fram över
till att storma denna anläggning och stjäla antimaterian ifrån människorna.
Vid 15 iden så utförde Smirre tillsammans med två vargar en operation där man fritog en
tvättbjörnspilot som hölls fången på en mänsklig militärbas och vars F-15 hade blivit
nerskjuten men först tog han ner 7 stycken av de mänskliga Migarna innan hans plan var så
skadat så han fick skjuta ut sig med katapulten över Humaniskt territorium.
Under kvällen har flera Vulpariska krigsfartyg seglat mot GothamCity och slagit ut hamnen
och flygplatsen där med tunga granater och kryssningsmissiler. Samtliga fartyg och även 3 ubåtar ur den mänskliga flottan förstördes i attacken och hela hamnområdet brinner.
Foxylvanskt stridsflyg bombade Tv-huset och satelitkommunikatinscentralen i GhothamCity
samt motorvägsbroar till och från GhothamCity.
Vargarna skickar sitt hangarfartyg ”Akela” mot GhothamCity för att sätta in massivt flyganfall
under de kommande dagarna. Vargarna har med sig A-10 Thunderbolts, WarHawkhelikoptrar, F-35 Ligtning och JAS-39 Gripen NG.

3-4/1/2013
Striderna har fortsatt och Foxylvanskt och Vulpariskt stridsflyg har bombat mål i Humanien
samt sergalsoldater har satts in med fallskärm norr om KhamosCity.

5/1/2013
Vulpin trupp har under de mörka morgontimmarna slagit ut artilleriställningar vid Adashim
och utkämpat strider mot mänskliga stridsvagnsbataljoner.

6/1/2013
Operation ”Secret Temple.”
Smirre och hans Fox Power Ranger team har opererat inne i dalen i den djupa djungeln och
tog sig upp på de höga klipporna över molnen, flög sen med jetpack och glidflygvingar till
den hemliga människobasen där de tog sig in, stormade stället och lyckades genomföra det
hårda uppdraget att stjäla antimaterian och det belv en tuff eldstrid mellan rävsoldaterna
och människorna, rävarna dödade dock människorna och föra hem Antimaterian till
Foxylvanien där den kommer att användas för energiförsörjning.
Här med är energiförsörjningen säkrad de närmaste 500 åren i Vulpesholm!

7/1/2013
Operation ”Terminate the furles bastards.”
Flera Järventransporter med vargsoldater landsatte dem med fallskärm i området och
vargsoldaterbna kämpade ner det sista av männskliga styrkor och tog sig in i den
underjordiska anläggningen, placerade ut sprängkapslarna och sprängde människornas
underjordiska antimateria-labb och fick det att rasa ihop totalt.
Vulpariskt stridsflyg i form av A-10 Thunderbolts angrep och slog ut två människobyar i
djungeln.
Under natten bombades GhothamCity till ruiner av flera B-52 och B2!
Städerna Krhackowes, Jiddha och Kefresik atombombades till total eliminering och likaså
atombombades människornas oljefält i södra Humanien.

8/1/2013
Operation ”Ragnarrök.”
4 stycken B-2 från Inaris Änglar flyger in mot de djupa djunglerna där många människor i den
mänskliga antifurryska rebellstyrkan gömmer sig, när rävar och andra djur ska operera in i
Humanien så vill man inte träffa på mänskliga gerillakrigare så därför på direkt order från
Räv från Gamlaskogen så beordrades det att Inaris Änglar ska atombomba de djupa
djunglerna i Humanien. Kl 10:47 avfyrade B-2orna sina GPS-styrda kärnvapenrobotar och
snart så dundrade som den värsta åska och svampmolnen reste sig över djungeln.

Djuriska strategiker säger att atombombsattacken slog ut ca 77% av de mänskliga
rebellstrkorna och förstörde deras baser. Stora områden i djungeln brinner och röken ligger
tjock.

9/1/2013
Djungeln i Humanien brinner fortfarande och flera Foxylvanska och Vulpariska stridsflygplan
flyger över djungeln och på hög höjd har vi 3 tankningsplan för att våra vulpina stridspiloter
ska kunna flyga fram och tillbaka och slå ut de sista mänskliga försvaren i djungeln för att
sedan vulpin trupp och vulpina stridsvagnar ska kunna rycka fram.
Vissa områden i djungeln är ännu inte rörda och de är innanför den gula linjen, anledningen
till att vi inte bombar innanför gula linjen är att människorna håller djur i fångläger där och
vi vill befria dem.

10/1/2013
Gula Linjen öppnas!
150 Järventransporter landar i den brända delen av djungeln och rävtrupper tillsammans
med vargtrupper och sergaltrupper och med stridsvagnar, raketbilar och stridshelikoptrar
opererar de innanför den Gula Linjen. De går in och rensar i de mänskliga byarna och stöter
på en del motstånd.
En del av rävarna hemma i Foxylvanien och Vulparien säger att kriget i Humanien kan bli som
när USA gick in i Vietnam på 60-talet. Kejsar Karrack och Räv från Gamlsa skogen säger att vi
måste vinna kriget mot människorna för att säkra både rävars och andra djurs framtid. 2013
är tiden för det stora och avgörande kriget mot människan och att besegra människorna en
gång för alla. Detta är ett krig för djurens framtid på Jorden!

11/1/2013
Den mänskliga motoffensiven!
Människorna har tagit bakvägen in mot Kristianstad och tagit kontroll över vissa områden i
Kristianstad. Foxylvanska rävsoldater slåss mot mänskliga soldater i Kristianstad och mot den
mänskliga poliskkåren.
”Vulpine Tactic OPS” skickade en av sina bästa agenter och hon är en riktig fighter, hon
lyckades komma åt och eliminera ledarna för den mänskliga poliskåren. Dock finns en annan
hemlig och mänsklig poliskår som är klart illegal som går under namnet ”Anti Furryska
SäkerhetsPolisen” och är i själva verket rena terrorister.
Under dagen har räven Smirre och hans rotelkamrat haren Pipen opererat i Humanien som
taktic ops och snipers och slagit ut luftvärn och säkrat vägen för Vulpina stridsflygplan och
stridsfhelikoptrar att ta sig in och slå ut laserkanonen ”EL” som var gömd i en grotta och
rävtrupper och vargtrupper har kunnat rensa en del människobyar innanför Gula Linjen och
komma åt stridsledningscentralen för djungelområdet. Vulpint stridsflyg har slagit ut båda de
mänskliga flygbaserna innan de han få upp sina plan och vulpint stridsflyg har bränt en del av
Opiumfälten med napalm.
General Foxey Loxey flög med en Järventransport till sektor Xb569-A77 där han hämtade
upp Smirre och Pipen och flög dem hem till Foxylvanien igen.
Smirre och hans team ska tas upp i ”Vulpine Tactic OPS”för att operera i Kristianstad!

12/1/2013
Operation ”Bart Don´t Surf.” – taktisk operation i Kristianstad.
Tidigt på morgonen skickar Foxylvanien och Varganien flera fartyg mot Kristianstad och ca
1500 rävar och 400 vargar landsätts med Balck Hawk helikoptrar för att jaga ut människorna
och ta kontroll över de människokontrollerade områdena i Kristianstad. Det blir en tuff strid
och Vulparien kommer med sitt hangarfartyg så att Vulpariska stridspiloter kan ge understöd
till Foxylvanska och Varganska markförband.
I operationen ingår Smirres egen grupp av Smirre, Vicky, Kaag, Modig, Raggen, Huggtand och
Svartspets och de opererar mot människornas media och IT center och det blir en tuff strid,
efter att de modiga krigarrävarna börjat storma så kommer Sergalerna med 123
pansardivisionen och möter upp och efter att de tillsammans rensat stället samt flera
byggnader runt om kring hämtar helikoptern upp rävarna och Sergalernas pansardivision
lämnar området så flyger 3 stycken F-22 Raptor från Vild Vixens in och bombar ut allt.

Striderna fortsätter inne i Kristianstad mellan den 12-16/1/2013 och rävar och vargar rensar
det ena människonästet efter det andra, understödda av attackhelikoptrar och stridsflyg.
Den 17/1/2013 skickar Foxylvanien ett El Condorplan med kanonbatterier, ett sådant plan är
en jettdriven Super Spectre och det ger fantastiskt bra eldunderstöd till djurtrupperna och
på 4 timmar så är slaget om själva Kristianstads stad vunnet och Kristianstad står nu igen
under djuriskt styrning. De civila djuren går ut på gatorna och jublar över att människorna får
fly.
18/1/2013 ”Burning Sand.”
De mänskliga trupperna har flytt ut i öknen och rycker framåt mot Önnestad som sedan
länge är under Vulpin styrning. Men människorna får hårt motstånd från rävarna på Bo-list
basen som skickar 20 stycken A-10 Thunderbolt, 12 stycken F-15 Strike Eagle och 34 Apachehelikoptrar som gör slarvsylta av de mänskliga trupperna i snabba flyganfall.
HUMANIEN! ”The War Going On!”
Under tiden så fortsätter Foxylvanien och Vulparien sina flyganfall i Humanien och har så
gott som slagit ut allt mänskligt försvar längst södra och västra kusten och ca 10 000 Sergaler
med tung beväpning och Metal Gears landsätts i Humanien och oppererar norrut. De rensar
den ena mänskliga staden efter den andra och tar kontroll över flera flygplatser i Humanien
vilket ger fördel för Foxylvanska och Vulpariska piloter att landa, tanka, bestycka och starta
från tidigare mänskliga flygbaser för att kunna flyga och bomba mänskliga mål längre in i
Humanien.
Striderna forstätter i Humanien och den 26/1/2013 skickar Foxylvanien upp en ”lasersatellit”
från det nya rymdcentret i Vulpesholm och denna lasersatellit ska ligga i rymden på 48 000
meters höjd utom räckhåll för något mänskligt försvar och med precision skjuta mänskliga
mål med en kraftig laserstråle från rymden.

27/1/2013
5400 Vulpes Comand rävsoldater från Vithjortsparkens vulpina elitstyrka landsätts med
fallskärm längre in i Humanien och lasersatelliten ligger i läge för att kunna vara till mycket
effektivt eldunderstöd.
Kl 15:32 inleds ”RAIN OF FIRE” som innebär att lasersatellitens startas och avfyrar sina
kraftiga gröna laserstrålar mot mänskliga flygbaser och inom 30 minuter så har
lasersatelliten slagit ut hela Humaniens flygvapen och sen forstätter laserattackerna mot
kraftverk, ställverk, järnvägar, broar, radaranläggningar, luftvärn med mera.
Kl17:00 skickar samtliga Vulpina hangarfartyg runt Humanien våg efter våg med stridsflyg
som flyger förre Vulpes Comand och bombar ut mänskliga försvarstsällningar, förstör
människornas stridsvagnar och andra fordon och sätter människornas bränsledepåer i brand.
21:00 kommer flera Vulpina B-52 och lägger bombmattor med napalmbomber och bomber
med nervgas, fosfor och senapsgas över mänskliga städer. 3 större mänskliga städer bombas
med atombomber.
23:00 landsätts även tungt beväpnade sergaler, rävar, vargar och lodjur med
Järventransporter och 23:45 kommer fler Järventransporter och landsätter stridsvagnar och
Comanche-helikoptrar från Furry Defence Force och djuren rycker framåt mot Sapiens
Metropolitan.
28/1/2013
Kl 03:40 bryter djurens enade styrkor igenom de sista försvarslinjerna runt Sapiens
Metropolitan och stridsvagnarna dundrar fram och brutalt bara kör över människorna och
djurens stridshelikoptrar skjuter rakt in i mänskliga bostadshus, sjukhus, kyrkor och skolor.
Lasersatelliten skjuter sönder flygplatsen och järnvägsstationen i Sapiens Metropolitan och
och hårdförda rävsoldater från Furry Defence Force stormar Androspalatset och griper
människornas president Andros och släpar ut honom på gatan. Rävarna binder honom i rep
mellan två stridsvagnar och sliter människopresidenten mitt itu och rävsoldaterna jublar,
rävsoldaterna festar sen tidigt på morgonen och dansar på resterna av den söndersliten och
svårt sarjade människopresidenten. Kl 08:30 så har rävsoldaterna släpat ut alla människor ur
Androspalatset och skjutet dem på torget och rävsoldlaterna har placerat ut
sprängladdningar och spränger Androspalatset till en grushög.
Under förmiddan så drar rävsoldaterna runt med eldkastare och bränner människor
levandes och sätter mänskliga bostadshus i brand och rävarnas stridsvagnar skjuter sönder
andra människohus. 4 styckern Vulpina A-10 Thunderbolt bombar det stora sjukhuset i
Sapiens Metropolitan och F-22 Raptorplan bombar polishuset och flera skolor.

Kl 15:30 brinner större delar av Sapiens Metropolitan och de vulpina styrkorna samt de
andra djurstyrkorna drar ut från staden och raidar förorter där de med stridsvagnar bara kör
över människor och skjuter in i människohus och bränner ihjäl människor med eldkastare.
Kl 22:00 så landar flera transportplan och Järventransporter på Sapiens Metropolitans 4
landningsbanor och plockar upp rävsoldater och andra djursoldater, stridsvagnar och
helikoptrar.
Djursoldaterna flygs till Vithjortsparken där djuren firar och festar sitt lyckade uppdrag att
raida Sapiens Metropolitan och skrämma och döda så många människor som möjligt.
29/1/2013
Den hypermoderna stridsubåten ”Fox Shark” från Foxylvaniens flotta har seglat nära
Humaniens kust och kl 10:34 avfyrar Fox Shark sina 16 tunga kärnvapen mot Sapiens
Metropolitan och andra mänskliga städer och snart utplånas de under svampmolnen.

ENEHERIT UNITED STATES OF AMERICA!
30/1/2013
I USA som också är ett starkt furryland men som till stor del kontrolleras av människor - så
har djuren tröttnat på människorna och djurstyrkor av vargar, rävar, coyoter och
tvättbjörnar drar runt och skjuter människor eller helt sonika lynchar människor.
En grupp rävar under ledning av Fantastic Mr: Fox går in i Washington och raidar först
pentagon och dödar alla människor där och tar kontroll över Pentagon och där med USA,s
hela krigsmaskin. Sen drar de vidare till Vita Huset och raidar det, de skjuter alla mänskliga
FBI-are på plats och släpar sen ut Barack Obama och skjuter honom inför TV-kamerorna som
rävarnas media team följer raiden i Washinton DC.
Fantastic Mr: Fox utropar sig till USA,s nya president och furryflaggan hissas på Vita Huset!
Detta är en historisk dag då USA står under Vulpin styrning.
Vulpina Amerikanska trupper opererar runt om i USA och tar kontroll över samtliga
Amerikanska militärbaser och flygbaser och i New York, Los Angles, Washinton, Dallas och
andra större städer så driver djuren bort människorna och tar människornas bostäder, bilar,
båtar med mera i beslag.
Människorna flyr ut på landsbygden men blir skjutna eller lynchade av de hårdföra
djurkrigarna.
På en dag så drev USA,s djur bort människorna och tog makten i Världens starkaste land!

INEHERIT THE EARTH!
Under februari 2013 så startar djuren uppror mot människorna runt om i hela världen. Djuren har
tagit kontroll över USA och drivit bort människorna eller helt sonika så skjuter djursoldaterna
människor på löpande band och slaktar människorna sen, djuren finner människokött väldigt gott
och gör skor, kläder och mattor av människohud.
I Mellanöstern så förenas schakaler, ökenrävar och hyenor och stormar människobyar och
människostäder, Saudiarabiens oljefält brinner och djuren tar kontroll över shejkarnas oljeimperium
och avrättar de mänskliga oljeshejkarna direkt.
Vargarna, lodjuren och rävarna i Skandinavien jagar människorna och skjuter dem för att ta deras
hudar till skor, kläder och mattor och för att de vill äta människokött. Likaså i Ryssland så jagas
människorna för sin hud och kött.
Den 15e Februari 2013 så har rävarna har tagit över i både Skandinavien, Ryssland, Japan, USA,
England, Australien, Kina, Korea och Vietnam!
Den 18e februari så faller de sista människostäderna i Mellanöstern och ökenrävarna, schakalerna
och hyenorna har tagit över och äger nu oljan och diamantgruvorna.
Den 20e Februari 2013 så har rävarna och de andra djuren tagit kontroll över hela Europa, stormat
EU parlamentet och den 21e Februari så har de tagit kontroll över Sydamerikas naturtillgångar och
gruvor och dödat alla människor i både Europa och Sydamerika.
Den 22e Februari 2013 så finns det endast små människopopulationer i Afrika och djurens stridsflyg
bombar ut dem med napalm samma dag.

Final Animal Kingdom!
Den 24e Februari 2013 är det datum då djuren tagit över Jorden och inga människor finns kvar, utan
de finns nu som köttvaror, kläder, skor, mattor och troféer åt djuren! Murr! =^___^=
Djurrikets ledare samlas i Tokyo och enas om hur de ska styra världen till en värld i fred, samförstånd
och utveckling och detta viktiga möte skapar välrdsfreden och djurens rike – ett ”Furryrike!” =^.^=

End!

