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Uheldige alliancer

Også i petanque betaler det sig at
tænke sig om, når man vælger partner
Jægeren mødte frem til turneringsrunden d.
24. juli med et stort smil og en fast overbevisning. Nu skulle det lykkes!

Det kommer man altså ikke nærmere førstepladsen af. Men Netto-kuglerne viste
endnu engang at pris og kvalitet ikke altid
følges ad. Eller var det Målerlarvens spil,
der hjalp Jægeren på vej til 13 – 11 sejren?
I andet spil måtte herrerne, Løven, Græshyleren og Jægeren, i hvert fald se sig besejret 13 -9 af Missilet og Målerlarven, selv
om de var tre mod to.

Flere alliancer

Ugen efter stillede Jægeren op med Sundhedsapostlen som makker over for Den
Rustne og Den Håndgangne. Det gik selvfølgelig ikke. Et nederlag på 6 – 13 bragte
gemytterne i kog på det tabende hold.

Med turneringens bedste score på 26 positive point og kun et point efter Målerlarven
var det hans store dag, hvor den eftertragtede førsteplads endelig skulle blive hans.
Hvad gør manden?
Danner hold sammen med Målerlarven og
vinder knebent over Missilet og Løven.
Jægeren
så noget
mellemfornøjet
ud efter
kampen
med
Sundhedsapostlen
som makker
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Den rustne blottede sig indsmigrende for
Den Håndgangne, som ikke afviste hende
blankt. Dermed var der indgået en alliance,
som suverænt vandt 13- 6

La Presidente stillede op med jetlag efter en
lang rejse fra det Nordjyske. Fornuftigt søgte hun sammen med Missilet, idet hun
kundgjorde: Min motorik er ikke i orden.
Næppe, i hvert fald halede Målerlarven og
Græshyleren en let sejr hjem over dem
med cifre så knusende som 4 -13.
- Jeg troede sgu’ hun var bedre, sukkede
Missilet, som stadig ligger og roder nede i
bunden sammen med Sundhedsapostlen.
En uheldig alliance.

Brudt alliance

Selv om Den Håndgangne netop havde ladet sig forføre og derefter havde ført Den
Rustne til en komfortabel sejr, svigtede hun
ham på sædvanlig træsk kvindevis.
Uvist af hvilken grund indgik hun en tvivlsom alliance med Sundhedsapostlen.
Dermed så Jægeren sit snit til at alliere sig
med Den Håndgangne, som endnu engang
måtte bevise sit værd ved at hævne sig
både på Den Rustne og Sundhedsapostlen.
En sejr på 13 – 2 blev resultatet.
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La Presidente og Den Håndgangne er
helt tydeligt ikke på talefod.

Til det siger Den Håndgangne: Jeg vil gå i
døden for min ytringsfrihed. Hun skal ikke
diktere, hvad der skal stå i NYHEDSBREVET.
Vi har spurgt La Presidente, hvordan hun
ser på ytringsfriheden.
- Åh, jeg ved snart ikke. Er den ikke lidt
opreklameret for øjeblikket. Men selvfølgelig, vi kan ikke helt se bort fra den, så hvis
den charlatan fremturer, så er det sådan
set ikke noget jeg går så højt op i. Er det
ikke mest for bladsmørere og den slags
utroværdige folk?
Hvis ikke Den Håndgangne møder op til
næste turneringsrunde, anses bruddet for
en realitet.

Resultatet af alliancerne:
Spiller

Vedholdende rygter taler om krise i
forholdet mellem La Presidente og
Den Håndgangne
Adskillige iagttagere har bemærket en tiltagende afstand mellem de to spillere, der
ellers skulle være pot og pande. Årsagen
siges at være, at Den Håndgangne i La Presidentes fravær har lusket sig op på en fjerdeplads, medens La Presidente var på
statsbesøg i Jylland.
En kilde tæt på La Presidente lader forstå at
redaktøren af NYHEDSBREVET kan risikere
sin stilling, hvis ikke han indordner sig under den gældende ytringsfrihed, der indebærer, at La Presidente hyldes, uanset
elendige resultater.
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Missilet affyrer her en af sine frygtede overhåndsskruninger. Desværre havde hun ikke valgt partner
med tilstrækkelig omhu.
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