
Smirre Kirax 

1 : Number of the Beast! 

 
2: Skyddsjakt på Lasse! 

 
3: Tid för hämnd! 

3 stycken actionfyllda fabler om Djurens heliga krig! 



Denna serie är gjord 2002 då jag lämnade kristendomen och serien 
handlar om hur Fox Power Rangers är på uppdrag i Israel för att  
gripa och straffa Israels premiärminister! 















Denna serien gjorde jag på semestern 2011 då Lasse Ohlsson bland annat hotade  
Djuren på Rävninge där jag jobbade samt till och från var inne på SveaFur och bråkade 
med både mig, Timmy, Frenzee och Farejobaldo! Drew, Cryllan och 13 blev arga på mig 
för jag gick bananas på Lasses dumheter! Nå väl, det är historia! Lol! 







Denna sista serien i Animal Warriors 2 om Packe gjorde jag 1993 när jag var 18 år när jag 
hade slutat på Röingegården och börjat på Norrängssklans lantbrukslinje.  
Packe var en kille som mobbade mig extremt samt misshandlade mig och även med tillhyggen 
för att han tyckte att jag är barnslig för att jag gillar vargar, rävar, spelar dataspel och  
gillar stjärnornas krig och militära saker och för att jag tycker om djur osv.  
Han var en hemsk människa som ofta slogs och även slog tjejerna på Röingegården där jag  
jobbade från ja var 16 till 18 år. Packe var en mobbare och en skitstövel rent ut sagt.  
I serien ”Tid för hämnd” - som jag gjorde 1993 där Rävar hämnas på Packe görs ett  
homofobiskt uttalanden av Raggen som jag tar avstånd ifrån idag. 
När jag var 18 år så var jag fortfarande kristen och med i Pingstkyrkan, där hade jag fått lära 
mig att det är väldigt ont och fel att vara ”bög” och begreppet ”bög” hade jag uppfattat  
att det är en vuxen man som är pervers, som våldtar och begår sexuella övergrepp på barn 
osv. Vilket det inte är utan idag vet jag att vara homosexuell är ingen synd och att det betyder 
en man som är kär i en annan man, själv hittade jag min sexuella identitet när jag var 26 år 
och insåg att jag själv är bisexuell och dras till både män och kvinnor om personkemin  
stämmer och de är furries!  
Homosexualitet och priderörelsen är något jag stödjer idag och vilket är  
helt accepterat i Furryvärlden då en hel del furries är homo, bi och trans personer! 
 
Likaså den beundran för MC kriminalitet och polishat som tar sig uttryck i seriens slut var  
något jag fick värderingar kring när jag var på Norrängsskolan 1993 — vilket jag även  
tar avstånd från idag! 

Slagskämpe, mobbare, furryhater och djurhatare! 
Han såg mig och Zebra på stationen när vi kom med tåget från 
Nordic Fuzz Con 2016 och sedan dess har Packe skickat  
hotfulla, kränkande och furryfientliga mejl till mig, sökt upp mig 
på FB och hotat mig där jag dock kunde blocka honom samt 
han har skrivit en del hot mot mig och mot vänner till mig samt 
mot Furries och Djurvärnare i allmänhet på den öppna  
Svenska 4 Chan.  

Packe har i yngre år varit boxare och kan slåss, dock för ett antal år sedan så kraschade han 
med sin motorcykel i Knislinge och skadade sig rejält. När Packe och jag arbetade tillsammans 
på bilverkstaden på Röingegården kunde han ofta slå mig och fråga;  
”Varför är du så jävla barnslig?”   
 
Det kunde vara om jag pratade om vargar, rymden, tekniska saker eller någon film jag hade sett 
osv. Ett exempel så hade jag sett ett TV-program om hubertusjakter i England och tyckte detta 
var väldigt hemskt och grymt mot Rävarna.  
 
Jag pratade med chefen på bilverkstaden om vad jag sett och helt utan förvarning klipper Packe  
till mig i nacken med en skiftnyckel och kallar mig för ”Jävla Nazist!” - så om man gillar Rävar, är 
djurvän och tycker att Huberusjakter är fel så är man helt plötslig en ”Jävla Nazist” i Packes 
ögon! Tack och lov så satte ju Tony Blair stopp för Hubertusjaktena 2005 och de flesta i England 
är emot det. Var ofta som djurvänner demonstrerade när de hade Hubertusjakter förut. 
Av slaget med skiftnyckeln fick jag ett sår i nacken som sjuksyster på Röingegården fick plåstra 
om och jag fick en mindre hjärnskakning! 
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