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Sundhedsapostlen ramt
af gudernes vrede

I bodsgang til Den Store Petanque 
Helligdom
Blandt de seriøse spillere, og dem er der 
ikke mange af, går Sundhedsapostlen for at 
være en habil petanquespiller. Ikke desto 
mindre finder vi hende på en ydmygende 
niendeplads.
- Jeg er ramt af gudernes vrede, udtaler en 
dybt frustreret Sundhedsapostel til 
NYHEDSBREVET, så i afvigte uge var jeg en 
tur forbi Den Store Petanquehelligdom for 
at bønfalde guderne om større held i resten 
af turneringen.

Som en lille hvid prik ses Sundhedsapostlen på sin 
bodsgang ad Helligdommes enorme trappe.

- Jeg føler mig allerede meget bedre tilpas 
efter mit besøg på Helligdommen. Det kan 
jeg anbefale enhver petanquespiller, der 
sidder i uheld. Jeg vandt da hele 3 point i 
den første kamp efter min hjemkomst. Men 
der er et stykke vej endnu. Det erkender 
jeg.

Den Rustne i knibe
Den Rustne har tilbragt sin sparsomme fri-
tid ved Stillinge Strand, hvor hun har set sit 
snit til at træne petanque.

Men som det fremgår af et billede, som 
NYHEDSBREVET er kommet uretmæssigt i 
besiddelse af, har hun som sædvanlig fået 
malet sig godt og grundigt op i et hjørne. 
Det kan ikke undre nogen, at vi finder Den 
Rustne på en beskæmmende ottendeplads.

Desværre har vi ikke et billede af Den Rustne selv. 
Men en uheldig elskers behårede ben og tilhørende fod 
ses til venstre i billedet.
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La Presidente 18 7 -23 6
Den Håndgangne 13 7 12 4
Græshyleren 18 12 33 1
Målerlarven 16 10 12 2
Jægeren 14 9 27 3
Sundhedsapostlen 10 3 -29 9
Løven 17 6 -24 7
Den Rustne 13 5 -13 8
Missilet 19 7 -9 5
Vikaren 2 0 -12 13
Isdronningen 1 0 -9 12
Hans Højvelbårenhed 2 1 4 10
Gymnasten 2 1 -1 11


