V FOR VENDETTA!
Hässleholm Armegeddon!
Warior: Smirre Kirax
Maskering: Rävfursuit
Vapen: G-36 Heckler ûnd Cosh, Barett M-82, Dessert Eagle, Pumphagelbössa,
Handgranater, Eldkastare, Kofot och Machete.
Mål: Norrängsskolan.
På morgonen när Norrängsskolan ringer in så sätter jag mig i bilen, har
rävfursuiten på mig och min utrustning i en stor bag.
Kommer fram till Norrängsskolan och kör in på området, parkerar bakom några
träd och kliver ur bilen och tar på mig utrustningen.
Klättrar upp på Snickeriets tak och ligger där redo med mitt högeffektiva
snipergevär Barett M-82.
Skolans rastklocka ringer och jag ser Norrängarna komma ut, snabbt osäkrar jag
M-82an och har en av dem på kornet, skjuter! PANG! Perfekt headshoot och
Norrängselevens huvud splattas så hjärnsubstansen stänker! De andra
Norrängseleverna tittar sig förvirrat omkring. Snabbt så skjuter jag dem en
efter en i huvudet. Perfekta skott och de dör ögonblickligen.
De andra flyr in i skolbyggnaden igen.
Jag klättrar ner och går fram till skolan, sparkar in dörren med ett brak och har
pumphagelbössan redo. Norrängseleverna blir förfärade när de ser en räv med
vapen uppenbara sig i porten. Pang! Pang! Pang! Skjuter den första som
kommer mot mig med 2 skott i magen och ett i ansiktet.
De flyr in i klassrummen.
Går fram och öppnar den första dörren och tänder eldkastaren och spreyar eld
över hela klassrummet, Norrängarna och läraren i klassrummet vrider sig i
plågor när de täcks av brinnande napalm.

Slänger slutligen in ett par handgranater i infernot och de spränger ihjäl det
sista.
Sparkar in dörren till nästa klassrum och tömmer G-36ans första magasin i allt
som rör sig där och sprutar eld över det klassrummet också.
Skolans vacktmästare kommer och snabbt som blixten vänder jag mig om och
drar kofoten i huvet på han så hans huvud spräcks och hjärnan rinner ut, sen
bränner jag honom med eldkastaren också.
Nu hö jag polissirener och 3 polisbilar kommer in framför skolan, jag tar
betäckning i ett förråd och polisen går in och letar men jag ser dem tydligt men
de ser inte mig. Har BARRETT m-82 geväret redo och sätter headshoot på alla
poliserna, de dö ögonblickligen innan de hinner fatta vad som händer.
Går ut på skolgården och sätter polisbilarna i brand med eldkastaren.
Några elever och lärare försöker fly ut bakvägen ur skolbyggnaden och jag
stoppar ett nytt magasin i G-36an och skjuter ner dem.
Går in i Snickeriet och skjuter dem som finns där, tar en spikpistol som ett extra
vapen och sen sätter jag eld på hela Snickriet med eldkastaren.
Går sen in på Meck och skjuter alla där med G-36an och hagelgeväret. Kastar
en handgranat mot gasflasksförrådet och BAAA-BOOOM! Taket på Meck lyfter
och byggnaden antänds på några sekunder.
Spreyar bilarna på parkeringen med eldkastaren och 3 poliser dyker upp, de
börjar jaga mig men jag är snabb med M-82an och sätter headshoot på alla 3
poliserna.
Går nu in på rektorsexpeditionen och har min Desert Eagle, spikpistolen och
macheten klara, skjuter dem jag ser på kontoren i huvet med Dessert eaglen
och de som kommer mot mig får huvet avhugget med macheten.
Sparkar in dörren till rektorns kontor, slår honom i ansiktet hårt med kofoten
och han böjer sig fram och bölar. Slår hans huvud i datorskärmen flera gånger
så han blöder och ligger på golvet och krälar och bölar. Sparkar honom hårt i
ansiktet så han flyger in i hörnet.

Tar tag i hans kavaj och trycker upp han mot väggen och skjuter fast hans
händer i väggen med spikpistolen. Drar sen ner hans byxor och skär kuken av
honom med macheten och han skriker som en gris och blöder ymnigt. Trycker
sen in kuken i käften på honom. Där efter skjuter jag honom i knäskålarna och i
buken med flera skott från Dessert Eaglen. Där efter skjuter jag pungkulorna av
honom med hagelbössan och tar sen fram eldkastaren och dränker honom i
brinnande napalm.
Går ut baklänges och sätter eld på hela expeditionen.

Känner segerns sötma genomströmma mig och är jävligt stolt.
Sätter mig i bilen och slänger in utrustningen i baksätet.
Börjar köra hemåt och kallar in flyget via komradion för att göra det sista med
Norrängsskolan.
4 Thunderboltplan kommer in på låg höjd och beskjuter skolbyggnaderna med
gatlingkanonen och raketer. Thunderboltplanen gör en sväng och fäller sen
sina konventionella bomber och spränger sönder Norrängsskolan och gör en
sväng till för att slutligen fälla napalm över Norrängsskolan och bränna den till
stoft och ev överlevande som kan finnas kvar!

VILEKN JÄVLA SEGER!
SKÅL FÖR STOR RÄTTVISA!
SIEG BJÄFF!
Väl hemma äter jag en god middag och dricker gott vin framför öppna spisen.
Murr!

