Der kommer altid en sporvogn og en ruder til...
Et sjovt spil fra en hyggelig omgang
jule-l'hombre i byrådssalen. Jeg
skulle egentlig træne "redaktøren",
men i stedet inviterer han mig en tur
ned i sit private ruder-trykkeri!

Sjove spil
Januar 2021

"Redaktøren" (Øst)

"Degnen" (Nord) - Solo spar

"Munken" (Syd) - udspil

1

Syd starter ganske fornuftigt i ruder, der skal blive en grim farve for mig. Efter
at have stukket ind, beslutter jeg, at det ikke giver meget mening at trække
trumf, så jeg prøver hjerter konge....

2

som IKKE går hjem. Av. Her skal øst måske stikke sin makker af, det er i hvert fald
værd at overveje istedet for at smide et potentielt stik væk. Men han bliver selvfølgelig
renonce i klør.

3

Ruder igen fra syd, og det er vel ok. At spille trumf gennem sin makker er sjældent
en god ide og at spille "maske" så tidligt virker lidt desperat. Jeg må vel stikke og blive
ved at spille hjerter, selvom...

4

det er en dyr omgang med de ruder. Men jeg er da sikker på 4 stik nu, og det kan være,
at jeg kan lave et eller andet med mine klør. Syd smider fornuftigt ruder dame af - endnu
et billigt stik til øst. Og nu kommer der endnu en ruder til mig. Elsker den farve.....

5

Jeg har ikke så mange muligheder, måske skulle jeg have spillet klør her for evt. at
få øst ind, men det gjorde jeg ikke. Så endnu en hjerter,

6

som redaktøren tager sig af på ﬁneste avis-maner. Syd er tæt på at brænde inde med
sine trumfer, men har stadig klør konge tilbage.

7

Og gudhjælpemig, om øst ikke har FLERE rudere. Nu falder der brænde ned.....
Nå, jeg stikker med en god, stor trumf og prøver klør knægt. Har alligevel ikke rigtig
nogen indﬂydelse på det spil her mere.

8

Og det ender da også med, at de sidste to stik går til den skrivende presse, uden at
nogen kan gøre noget som helst ved det.

9

Og i virkeligheden skal jeg måske prise mig lykkelig over, at jeg ikke gik kruk på de
kort, når man tager redaktørens giftige ruder-kur i betragtning.

På grund af corona-nedlukning, må vi ikke spille vores normale l'hombre-turnering i Stilling L'hombreklub,
da vi ikke må samles så mange spillere. Istedet mødes vi i mindre grupper, og jeg "træner" med en lille
håbefuld ﬂok i Skanderborg kommunes byrådssal. Og sidst havde jeg en særdeles fornøjelig kort-aften med
Flemming "redaktøren" Østergaard , Erik "Munken" Christiansen og Peter "engelskmanden" Payne. Selv giver
jeg den som "degn" i det estimerede selskab....
Dette spil er ikke så kompliceret, som decembers sjove spil. Men sjovt var det ihvertfald, og det er l'hombres
største kvalitet. Om man skal melde den spar-solo er vel oppe til debat, men det mener jeg nu, at man skal.
Man vil tit kunne få 5 stik og ofte vil 4 være nok. Men denne gang var 4 ikke nok, og jeg tror faktisk, at
redaktøren skal stikke sin makker over i 2. udspil, sådan mere generelt. Hvad mener læserne?
Denne gang vil det fremskynde deadlinen for min undergang, hvis han gør det og så tager klør dame hjem,
inden han starter maskinerne op i ruder-trykkeriet....
Under alle omstændigheder ønsker jeg jer alle et godt nytår, der vel kun kan blive bedre end det forløbne.
Hou, d. 12. december 2020 - Hans Otto Lunde - ho@egmont-hs.dk

