
 

 

Glad Sergal stampar på Assar Nilssons huvud! 

 

SERGAL POWER! FURRY PRIDE! 

YEAH! =^__^= MURR! >:3 

 

666 NUMBER OF THE BEAST! 

 



Sergalernas Hämnd! 

Assar Nilsson ligger naken på marken med en Vuvuzela i rumpan, runt honom 

har samlats ett 30-tal Sergaler. Assar Nilsson gråter för att han är rädd. 

Sergalerna hånar Assar Nilsson och spottar på honom. Sen sätter en av 

Sergalerna på musik och säger ”Let´s Party” – så börjar Sergalerna att dansa på 

Assar Nilsson. De dansar länge på honom och till sist så dör Assar Nilsson för 

hans revben knäcks och hans inre organ kollapsar av Sergalernas tyngd. 

Sergalerna fortsätter att dansa på honom och skrattar upphetsat. Till sist så är 

Assar Nilsson helt söndermosad under Sergalernas tassar. Sergalerna spottar på 

resterna av Assar Nilsson och går nöjda hem! 

Slutet gott! 

SEGERNS SÖTMA! 

Lars Ohlsson ligger fastkedjad på Inarialtaret och rävprästen Timmy står i sin 

svarta munkjacka med tre röda sexor på och med dolken i sin tass, Timmy skär 

ut Lars Ohlssons hjärta ur Lars Ohlssons bröst medans Lars Ohlsson ännu lever! 

Timmy äter Lars Ohlssons hjärta rått!  

Sen skär Timmy halsen av Lars Ohlsson och låter Lars Ohlssons blod rinna ner i 

en silverbägare som sedan går runt till alla rävarna som dricker Lars Ohlssons 

blod!  

Timmy skär av Lars Ohlssons huvud som Timmy slänger till en grupp unga rävar, 

som sparkar boll med Lars Ohlssons huvud! De unga rävarna spetsar upp Lars 

Ohlssons huvud på en påle och en av rävarna skär kuken av Lars Ohlsson och 

stoppar den i Lars Ohlssons mun – så att Lars Ohlsson blir kuksugaren som 

suger sin egen kuk! Detta ställs på torget i Rävstaden, så att alla rävar kan 

spotta Lars Ohlsson i ansiktet och håna Lars Ohlsson för evigt!  

Rävarna hjälps åt att flå huden av Lars Ohlsson och de gör en matta av Lars 

Ohlssons hud som rävarna kan dansa på i pur glädje! 

Timmy likt den unge predikanten i filmen "Children or the Corn" förkunnar att 

skörden ska börja och att rävarna ska slakta de otrogna och furryfientliga 

människorna! 

 



Rävarna slipar sina katanor och ger sig ut i natten som Samurajer för att slakta 

människor!  

 

Rävarna har god jaktlycka och i gryningen är hela kommunledningen, hela SIVO 

och hela Norrängsskolan slaktade och rävarna skålar i människoblod och äter 

rått människokött! 

 

=^.^= Murr! 

VULPIN RÄTTVISA! 

Lars Ohlsson har blivit tillfångatagen av de goda och rättfärdiga rävarna, de har 

fört honom till Rävstaden som ligger ute i skogen och där leds Lars Ohlsson runt 

naken i kedjor medans alla rävar har samlats för att få spotta på honom och 

kasta sten på honom.  

Lars Ohlsson hängs upp på en ställning på torget och en stor robust rävhanne 

kommer med en stor piska och piskar Lars Ohlsson länge, så blodet stänker. 

Sen kommer en rävinna med en glasbehållare och slänger frätande syra i 

ansiktet på Lars Ohlsson. Lars Ohlsson skriker av smärta medan syran förstör 

hans ansikte och ögon. Sen spottar rävinnan honom i ansiktet. 

På kvällen tas Lars Ohlsson ner och blir släpad runt på de dammiga gatorna, 

medans alla rävar stampar och spottar på honom samt hånar honom. 

De tar honom sen till raveklubben och där spikar de fast Lars Ohlsson till 

händer och fötter i golvet, sen har rävarna fest och dansar på Lars Ohlsson i pur 

glädje. Lars Ohlsson dör efter att blivit stampad och dansad på av många rävar. 

Hanns inre organ kollapsar.  

Då flår rävarna huden av honom och gör en dörrmatta av hans hud som 

används i entrén på rävarnas nöjesställe, så att alla rävar kan trampa på och 

torka av sina tassar på Lars Ohlsson. Lars Ohlssons huvud använder några yngre 

rävar till att sparka boll med, innan de spetsar Lars Ohlssons huvud på en påle 

på torget och skär av hans kuk och stoppar den i Lars Ohlssons mun, så Lars 

Ohlsson blir kuksugaren som suger sin egen kuk. Detta står på torget i 

Rävstaden, så att alla rävar kan se hans vanställda nuna och hur ful han är och 

spotta honom i ansiktet för evigt. 



Lars Ohlssons flådda kropp slängs i slambassängen till reningsverket så Lars 

Ohlssons flådda kropp sjunker till botten och får långsamt ruttna bland 

rävarnas urin och avföring. 

Rätt åt den jävla mäniskojävlen och rävhataren, Lars Ohlsson.  

Nöjet på torget! 

Lisa Svensson ligger naken och bunden på en bänk på torget. Hon har fått ordet 

”Människohora” inbränt med en lödkolv i pannan.  

Rävar, Vargar och Sergaler som går förbi spottar på henne.  

På kvällen kommer 40 stycken stora hyenor och knullar Lisa Svensson i 

munnen, fittan och röven. Hyenorna turas om att knulla henne tills hon är helt 

slut och nersölad med sperma.  

Där efter så spottar och urinerar hyenorna på henne. 

I gryningen leder man in tre stora svarta och svettiga avelshingstar som också 

får knulla Lisa Svensson i munnen, fittan och röven och hon sväller upp som en 

stor ballong – fylld med hästsperma.  

Där efter får hon en blöja full med bajs nertryckt i halsen och hon blir indränkt i 

bensin och man tänder eld på henne, så hon får brinna till döds.  

Lisa Svenssons brända kropp spetsas upp på torget med en påle i röven, där får 

hennes brända kropp sitta upp pålad så att Rävarna, Vargarna och Sergalerna 

kan spotta på henne för alltid. 

Allt sammans har filmats och laddas upp på YouTube så att vi alla furrisar kan 

skratta åt det och skriva hånfulla kommentarer om Lisa Svensson.  

Den furryhatande kommunalkärringen fick vad hon förtjänade!  

 

 

 

 



DÖD ÅT SIVO! – Ett automatvapen talar ett tydligt språk! 

 

SIVO-sången! 

Stick och brinn era jävla SIVO-svin, dränk in er med bensin. Tänd sen eld på er 

själva. Ingen kommer sörja er, era jävla djurplågare. 

Alla på SIVO kan begå kollektivt självmord och hoppa ut framför ett X2000-tåg. 

Så stick och brinn era jävla SIVO-svin, dränk in er med bensin. Tänd sen eld på 

er själva. Ingen kommer sörja er, era jävla djurplågare. 

SIVO INFO! 

Alltså de här jävla djurplågarna och furryhatarna som är på SIVO och jag menar 

både personal och brukare, som plågar, misshandlar och dödar djur IRL och 

hatar, trollar och förföljer furrisar osv. De har förstört hur mycket som helst på 

både SveaFur, SpChan och Vegan.nu. Drivit en 19 årig furry till självmord med 

hot, hån och mobbning. De bränner katter levande och visar upp online, 

sparkar på hundar, misshandlar, knivskär, bränner och dödar djuren i 

Hembygdsparken osv. Hyllar Lars Ohlsson och de knivskär hästar och lägger ut 

korvar med glas och rakblad i för att skada hundar. 

Fan vad jag hatar jävla djurplågare! Hoppas ni dör och får brinna i Helvetet! 

Fan om jag hade en AK5 så skulle dessa jävla djurplågare och furryhatare få en 

kärve bly rakt i ansiktet! >.< 

 



Skipa Rättvisa! 

Det enda rätta vore att ta dessa jävla SIVO-idioter och stänga in dem i ett 

lufttät rum och vrida på gasen, så är de garanterat döda efter ett par minuter. 

Sen kunde man flå dem och tillverka skor av deras hudar som underbara Rävar, 

Vargar och Sergaler kunde tassa omkring i och deras flådda kroppar kunde man 

mala ner i köttkvarnar och stoppa det malda köttet i konservburkar och sälja 

som kattmat! 

  

Det skulle inte vara mer än rätt eftersom de hatar både furrisar och vanliga 

djur! 

DJURENS FEST! 

Anki Tillgren har en snara om sin hals, ja hon ska straffas, ja hon ska dö. Så kom 

hit alla djur och mingla. För Anki Tillgren hon ska dingla. Nu hänger hon högt i 

lyktstolpens topp. Må hon hänga där tills hennes pälslösa kropp börjar lukta 

och hon börjar ruttna. Den dagen hon faller ner, så ska hon ligga där och ruttna 

mer, så att vi alla djur kan spotta och trampa på henne.  
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