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Mørkets gerninger
Turneringen nærmer sig sin afslutning 
Igen melder behovet sig for kunstigt lys til 
de sidste turneringskampe.

Tidligere prædidenter kan bruges til meget for-
skelligt. F.eks. til at holde lommelygter.

Flere spillere udtrykker deres utilfredshed 
med tingenes tilstand.
- Jeg var lige ved at skænke danskvand op 
til mig selv, siger Løven. Heldigvis var Mis-
silet klar til at gribe ind. Hun har nattesyn 
og hjalp mig til et glas rødvin af en rimelig 
kvalitet.

 

Præsidenten er sur
- Jeg er sur, siger La Presidente, jeg vinder 
ingen kampe og er nu helt nede i feltet. Det 
er fordi jeg har så svært ved at se grisen, 
når Sundhedsapostlen ikke kan holde lyg-
ten stille.

En enkelt 
gang lyk-
kedes det 
for La 
Presiden-
te at nå 
frem til 
grisen, 
trods sin 
udtalte 
natte-
blindhed.

Det er nu ikke længere spillet, der interes-
serer deltagerne. Snakken går livligt om 
mad- og drikkevarer, der skal bæres frem 
for spillerne søndag d. 14. september. At 
der resterer to afgørende spillerunder inden 
vi når så langt, er for langt hovedparten af 
spillerne underordnet.
- Nu skal vi have noget øl og brændevin og 
lidt grøn salat, siger Sundhedsapostlen til 
NYHEDSBREVET. Det bliver så hyggeligt. 
Græshyleren rømmede sig, men sagde ikke 
noget.
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La Presidente 23 7 -46 8
Den Håndgangne 16 9 16 4
Græshyleren 21 14 41 1
Målerlarven 21 14 25 2
Jægeren 16 9 23 3
Sundhedsapostlen 12 3 -48 9
Løven 22 9 -29 5
Den Rustne 16 8 -4 7
Missilet 23 9 -2 6
Vikaren 2 0 -12 13
Isdronningen 1 0 -9 12
Hans Højvelbårenhed 2 1 4 10
Gymnasten 2 1 -1 11

Missilet redder Løven fra ”det der er værre 
end døden.” Den famøse danskvand ses til 
venstre forrest i billedet.
Hvem fanden har bragt den med, siger Lø-
ven i en for ham usædvanlig skarp kom-
mentar.


