
RÄVPARTYT I GAMLASKOGEN! 
I denna berättelse är jag mitt mänskliga jag ”Mikael” och som djurvän och rävälskare så 

är jag rävarna till lags och låter dem roa sig med mig! XD 

 

Ledarräven satte koppel på mig och han och några andra rävar tog mig 

med till gläntan i skogen, väl där så klädde rävarna av mig allt utom 

kalsongerna och sen brottade de ner mig på marken. Rävarna slog ner 4 

pålar i marken och band mina handleder och fotleder vid pålarna. 

Ledarräven smekte mig ömt över huvudet och sa "Nu ska vi rävar roa 

oss med dig hela natten, he he!" 

 

Fler rävar kom dit och jag såg deras gula ögon glimma i skymningen, när 

många rävar samlats så ställde de sig på ett led och greppade varandras 

svansar, sen gick alla rävarna över mig, från huvud ner till rumpan. De 

fnissade och tyckte jag var en fin och mjuk matta. 

 

Sen satte ledarräven en käpp i munnen på mig och sa att jag skulle bita i 

den för nu börjar partyt! 

Ledarräven sätter på musiken och alla rävarna börjar dansa, de turas om 

att dansa på mig 3-6 stycken åt gången. 

Rävarna är glada och gläfser av glädje och jag blir manglad under deras 

tassar rejält så att dammet yr och rävarna fortsätter roa sig med att 

dansa loss på mig hela natten fram tills i gryningen. 

 

I gryningen är jag rätt öm och jordig av att blivit trampad under rävtassar 

i flera timmar. 

 

Ledarräven tar käppen ur munnen på mig och säger åt mig "Nu ska du 

får slicka våra tassar rena som tack!" 

Jag gör som jag blir tillsagd och slickar först ledarrävens jordiga tassar 

rena och sen kommer den ena räven efter den andra fram och jag får 

slicka rent varje rävs tassar. 

 

Duktig slav säger ledarräven och ger mig en lätt klapp på huvudet. 

Sen knyter han loss mina handleder och fotleder från pålarna och sätter 

kopplet på mig och leder mig tillbaks till rävlyan. 

När rävarna äter frukost får jag ligga under bordet så de kan ha sina 

tassar på mig och de slänger till mig ett par avgnagda kycklingben så jag 

får lite frukost också. 


