
Murrigt i Rävlyan! =^.^= 

I denna berättelse är jag mitt mänskliga jag och rävarna har kul med mig! =^.~= 

 

Jag ligger på golvet i rävlyan och slickar Rävas trampdynor omsorgsfullt medans Räv, Modig 

och Brisen tassar runt på min rygg. Sen sätter Modig koppel på mig och jag får krypa omkring 

och slicka Rävs, Modigs, Rävas och Brisens trampdynor, rävarna fnissar och tycker jag är så 

söt och tillgiven. Räv smeker mina kinder med sina tassar och ler mot mig, han säger att jag 

är en söt och duktig tass-slav. Räv tar sitt glas och ska dricka och råkar spilla lite Coca Cola på 

golvet, han sätter sin ena tass i nacken på mig och trycker ner mitt ansikte mot golvet och 

säger åt mig att slicka upp Coca Colan. Jag gör som Räv säger och han säger att jag är duktig 

och ska nu får suga på hans klor. Han sticker sin ena tass i munnen på mig och jag suger på 

hans klor, sen sätter han den andra tassen i munnen på mig och säger åt mig att suga på 

klorna på den tassen också. Jag gör som Räv säger till mig. 

Räv lyfter upp mitt huvud och ler mot mig och säger att jag tillhör nu rävarna och ska vara 

deras slav för alltid. Jag känner mig glad och lycklig över att få vara rävarna till behag. 

Räv säger åt mig att lägga mig platt ner på golvet och jag gör som han säger till mig, han 

säger åt mig att gapa och han stoppar en av sina gamla strumpor i munnen på mig, det 

smakar jord och sur mossa. Räv kliver upp på min rygg och säger ”Let´s Party” och då kliver 

även Räva och Modig upp på min rygg. Brisen sätter på musik i stereon och så kliver även 

hon upp på min rygg. Sen dansar rävarna på min rygg och gläfser av glädje, de har kul medan 

jag manglas under deras mjuka och svala tassar och känner av deras klor också. Men jag är 

nöjd och finner mig i att vara rävarna till lags. 

Rävarna dansar på mig i ett par timmar och de är mycket glada och har kul, efter ett par 

timmars mangling under deras tassar så är jag rätt öm i kroppen, men jag tycker om det för 

rävarna gillar att leka så här med mig och jag vill vara dem till lags. 

Räv säger att jag ska tacka nu genom att kyssa deras tassar, så jag kysser Rävs, Rävas, Modig 

och Brisens tassar och säger ”tack” flera gånger. 

Rävarna ska äta middag och Räv knyter kopplet om sitt ben och jag får ligga under bordet så 

rävarna kan ha sina tassar på mig, Brisen slänger till mig ett par avgnagda ben och skrattar 

och säger att vi vill ju inte att vår slav ska svälta ihjäl. Räv svarar-”nej då, han ska slicka våra 

tassar och veta sin plats.” Räv sträcker fram sina tassar mot mitt ansikte och säger ”slicka på” 

och jag slickar Rävs trampdynor omsorgsfullt. När jag slickat en bra stund så torkar Räv av 

sina tassar på mitt hår. 

Karrack kommer in i lyan, han är en stor och stilig rävhanne. Han skrattar och säger – ”Jag 

hörde att ni har en tass-slav här i Lyan så jag är gärna med och roar mig med honom!” 



 ”Ja han är här under bordet” Svarar Räv och knyter loss kopplet från sitt ben och ger kopplet 

till Karrack som drar hårt i kopplet och drar ut mig på golvet. Han ler mot mig och säger ”Nu 

ska du får tjäna mina tassar din slav!” Karrack tittar på mig med sina gula ögon och ler ett 

brett leende och visar sina vassa tänder, sen kliver han upp på mitt bröst och han är rätt 

tung. Han trampar runt på mig och säger ”han är ju en mjuk och skön matta!” Sen sätter han 

sin ena tass i ansiktet på mig och säger åt mig att slicka, jag gör som Karrack säger och slickar 

hans trampdynor. Sen sätter han den andra tassen i ansiktet på mig och jag slickar hans 

trampdynor under hans andra tass.   

Karrack kliver sen av mig och drar i kopplet så jag står på knä framför honom, han smeker 

mig på huvudet och ler, han frågar om jag vill följa med honom in på toaletten. Jag nickar till 

svar och Karrack drar i kopplet och jag följer med in på toaletten. Inne på toaletten så tar 

Karrack fram sin kuk och hans röda och spetsiga ollon har åkt ut, han smeker mig med sin 

kuk i ansiktet och sticker sin ena klo i munnen på mig och öppnar min mun, sen sticker han 

kuken i min mun och smeker mig ömt och säger att jag är söt och ska nu vara duktig och 

suga hans kuk. Jag suger Karracks kuk och Karrack börjar flåsa och jag känner hur hans kuk 

blir större och sen sprutar han satsen i min mun, jag sväljer den och tackar honom genom att 

lägga mig ner och kyssa hans tassar flera gånger. Karrack kliver upp på min rygg och sätter 

sin ena tass i nacken på mig och trycker ner mitt huvud mot golvet, han tänder en cigarett 

och röker den, han säger till mig ”så, nu vet du din plats och att det är vi rävar som äger dig!” 

Jag svarar ”ja, ni är mina härskare och jag är en tjänare.” Karrack ler och säger, ”precis så, du 

förstår nu.” Han kliver av mig och drar upp mig med kopplet så jag står på knä, han fimpar 

cigaretten i min mun och säger åt mig att svälja fimpen, jag gör det. Karrack ler och ger mig 

en lätt klapp på huvudet och säger ”duktig slav!” 

Karrack öppnar toalettdörren och drar mig i kopplet med ut, han ler och säger till Räv och 

Räva att han tuktat mig och att jag är en lydig slav. 

”Vi kan ju använda honom som matta” säger Räv och Karrack ger mig en knuff så jag ramlar 

framåt och platt på golvet. Brisen sätter på musiken och snart så är både Karrack, Räv, Räva, 

Modig och Brisen uppe på mig och med 5 rävar på ryggen blir det ingen nådig tassning. De 

gläfser och skrattar och dansar hårt på mig. 

Rävarna manglar mig länge och väl under sina tassar hela natten tills gryningen, i gryningen 

är de trötta och jag är öm i hela kroppen. Rävarna sätter sig skönt i soffan och pustar ut och 

Räv säger till mig, ”vad väntar du på, du ska slicka våra tassar nu!” Jag kryper fram till soffan 

och slickar Rävs tassar länge och omsorgsfullt, sen slickar jag Rävas, Modigs, Brisens och 

Karracks tassar länge och omsorgsfullt. Nä jag är klar så sätter Karrack sin ena tass på min 

nacke och trycker ner mitt huvud och säger, ”slicka golvet också” och jag gör som jag blir 

tillsagd och slickar golvet, ”bra slaven” säger Karrack och skrattar, Karrack säger till mig, 

”lägg dig nu här framför soffan så du är en skön pall för våra tassar” och jag gör som jag blir 

tillsagd och rävarna har sina tassar på mig och de börjar rufsa varandra i pälsen och ha det 

mysigt samtidigt som de trycker och gnider sina tassar mot min mage och mitt bröst. Sen 



sätter Karrack sina båda tassar i mitt ansikte och säger åt mig att slicka hans trampdynor, jag 

gör som Karrack säger till mig och slickar länge och väl. 

Räva, Modig och Brisen går in i en annan del av lyan för att vila. 

Räv tittar på Karrack och säger ”vi kan ju yiffa honom också!” Karrack svarar, ”ja, det vore 

ingen dum idé!” Räv och Karrack tar sina tassar ifrån mig och Räv säger åt mig att lägga mig 

på mage på bordet. Jag gör som jag blir tillsagd och Räv tar fram ett rep och binder mina 

händer vid bordsbenen och Karrack smeker mig över huvudet och ler brett. 

Räv sätter sig skönt tillbaks i soffan och lägger upp sina tassar på bordet så jag har dem 

framför mitt ansikte, han smeker mig i ansiktet med sina tassar och säger att jag ska slicka. 

Jag gör som Räv säger och slickar hans trampdynor omsorgsfullt. Karrack drar ner mina byxor 

och kalsonger om rumpan och tar tag i mig, sen känner jag hur hans spetsiga kuk åker in i 

mitt anus och Karrack börjar jucka och tränger djupare in i mig. Det gör lite ont men han 

skrattar och smeker mig och säger att jag är en duktig slav. Jag fortsätter att slicka Rävs 

trampdynor medans Karrack knullar mig i anus länge och väl. Räv skrattar och säger att jag är 

så söt. 

När Karrack har tömt sin pung i mitt anus så knyter Räv loss mina händer från bordsbenen 

och brottar ner mig på golvet, sen ställer han sig upp och sätter sin tass i mitt ansikte och 

säger, ”erkän att du är en matta!” Jag svarar, ”ja, jag erkänner att jag är en matta.” ”Bra” 

säger Räv och både han och Karrack kliver upp på mig och trampar runt på mig länge. 

Sen kommer Räva och hon säger åt mig att kyssa hennes tassar och jag gör det, sen kliver 

hon upp på mig och trampar runt på mig. ”En skön matta det här” säger hon och fnissar. 

Räva tar av sig sina byxor och trosor, sen sätter hon sig gränsle över mitt ansikte och tar ett 

stadigt tag i mitt hår och säger ”slicka min fitta din slav!” Jag slickar hennes fitta och hon 

flämtar upphetsat. När hon är nöjd så ler hon och säger att jag ska få lön för mödan nu, hon 

säger åt mig att gapa stort och jag gör det. Så kissar hon i min mun och säger åt mig att svälja 

kisset. Jag gör som hon säger. 

Räv sätter på  musik i stereon och så kliver både han och Räva upp på mig och dansar med 

varandra och manglar mig under sina tassar länge och väl. 

Sen säger Räva att det nog är dags att sova nu, jag får följa med in i sovdelen av lyan och blir 

tillsagd att ligga nere vid deras tassar. Jag lägger mig där så både Räv, Räva, Karrack, Brisen 

och Modig har sina tassar på mig medans de sover och snart somnar jag med, helt utmattad 

och rejält öm av all tassmangling, men ändå glad och nöjd att rävarna gillar att ha mig som 

sin slav och leksak.  

Japp, så här ser vardagen ut som ”tass-slav” åt de underbaraste varelser som finns, rävar! 

Slut! 


