
December 2020 Meget skør quiz. 

Jeg har lige fået bevilliget lidt penge til fin rødvin, som kan nydes i januar 2021, eller når vi en gang ses. 

Nedenstående en quiz, som er ligesom den jeg sluttede sæsonen med. Der udtrækkes 2 flasker rødvin mellem 

dem, som har de første 6 rigtige, samt 2 flasker mellem dem som har flest rigtige af alle 13. Desuden 

udtrækkes der 2 flasker mellem ALLE indsendte. Så fyr en løsning af. Du har altid chancen for at vinde rødvin. 

Nedenstående en quiz, hvor I skal gå ind på www.lhombre og I skal skrive ja, ved de spil som  altid vil vindes 

ved korrekt spil, og nej hvis det er muligt, at spillet ikke kan vindes. 

Først 6 ”lette”.  Du har forhånd i alle disse 6 spil, og har følgende kort på hånden. 

1. Hjerter er trumf: Hjerter 7, klør es, hjerter 3, 4, 5 og 6. Klør konge, dame og knægt. Begge spillere 

bekender dit 1. udspil. 

2. Hjerter er trumf: Spar es, hjerter 7, 3, 4, 5 og 6. Klør dame, knægt og 7. 

3. Hjerter er trumf: Spar es, hjerter 7, 2, 3, 4, 5 og 6 og 2 blanke damer. 

4. Hjerter er trumf: Spar es, hjerter 7, klør es, hjerter es, 5 og 6, og 3 blanke damer. 

5. Klør er trumf: Klør 2, es, konge, 5, 4 og 3. Ruder dame og knægt. Spar 6. 

6. Pas nu på denne. Jeg er jo en luskepeter. Spar es, hjerter 7, klør es, hjerter es og konge. Ruder knægt 

og es, samt spar knægt.   

Så bliver det lidt sværere. 

7. Mellemhånd. Spar er trumf: Spar es, 2, klør es, spar konge, 5, og 4, samt ruder knægt, es og hjerter 6. 

8. Mellemhånd. Hjerter er trumf: Spar es, hjerter 7, klør es, hjerter es, knægt og 2. samt ruder knægt, es 

og klør 6. 

9. Mellemhånd. Hjerter er trumf: Spar es, hjerter 7, klør es, hjerter es, knægt og 3, samt ruder knægt, es 

og klør 6. 

10. Mellemhånd. Hjerter er trumf: Spar es, hjerter 7, klør es, hjerter es, dame og 6, samt ruder knægt og 

es og klør 6. 

11. I har haft den før, men den er helt vild, og det er for øvrigt også svært for mig at finde nogle nye. 

Forhånd: Spar er trumf: Spar es, 2, klør es, spar konge og 5. Klør konge og dame. Ruder knægt og  

es. 

12. I mellemhånd også en genganger: Spar es, 2, klør es, spar konge og knægt. Hjerter konge, ruder konge, 

klør knægt og 7. 

13. Lidt mere vildt, og fuldstændig usandsynligt. Men det var til en julefrokost med rigelig drikkelse. Du 

har en fræk tourné uden sorte esser. Spar er trumf Du har efter købet følgende kort. Spar 3, ruder 

konge og dame, hjerter konge og 6, klør konge, 6, 4 og 3. Der er ikke gået noget ud. Modspillet spilles 

korrekt. Kan modspillet sidde således, at kortene ikke kan undgå at vinde. 

Løsningerne skal sendes på www.lhombre.dk senest den 24. december 2020. Vinderne og løsningerne vil 

komme på ”Sjove spil” først i januar 2021. MEN husk nu at sende løsningen ind. 

Hans Otto Lunde, som spiller i Gislev, har lovet at overtage sjove spil. Efter 10 år er det vist tiden med noget 

nyt blod. Nedenstående 1. spil fra Hans Otto. Bemærk det fine design. 

I ønskes en rigtig god jul, og et godt nytår forhåbentlig med meget l´hombre, og tak 

for 10 års samarbejde. 
 

Bellinge, den 30. november 2020  Leif   E-mail: inger@vesterlund.dk 
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