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Hypokondriens aften
De smukke indlæg, som visse af spillerne
præsterede i anden spillerunde forblev upåagtede af tilskuerne, som var dybt inde i en
saglig snak om dosering af lægemidler til
afhjælpning af begyndende gigtsymptomer.
Der var et klart flertal for, at smerter skal
fordrives med to tabletter Ibuprofen efterfulgt af to Panodiler fra GlaxoSmithKline.
I særlige tilfælde kan man nøjes med et

var bekymret for Jægeren, der nægtede at
komme på banen efter det forsmædelige
nederlag i første spillerunde. Den officielle
forklaring hedder tandpine, men NYHEDSBREVET har efterhånden en vis erfaring i at
gennemskue spin. Mange af de førende
spillere har i løbet af vinteren ansat kommunikationskonsulenter som skal berede
vejen for den strålende sejr, vi alle stiler efter. Jægeren er ingen undtagelse.

Aktivitetsniveauet er temmelig højt sådan en torsdag aften. I baggrunden til venstre trænes Maria af sin far til at tåle
voldsomme G-påvirkninger. Det er uvist, hvad damerne i baggrunden til højre har gang i. Målerlarven er klar til at registrere et truende nederlag, mens Græshyleren flegmatisk ser til. Damerne i forgrunden til venstre udveksler almindelig sladder. At bordet står skævt bidrager blot til den usikkerhed, der hersker i denne fase af turneringen.
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Jo, der blev spillet Petanque (eller noget i
den retning) denne aften. Først lykkedes
det Målerlarven at trække Sundhedsapostlen op til en tredjeplads ved at lammetæve
såvel Præsidenten som Gymnasten (13-1).
Det var sådan set en ukompliceret affære,
fordi Præsidenten havde hovedet fuld af borebiller, mens Gymnasten med god grund

Antal vundne

Spillede kampe

2. spillerunde

Antal kampe

glas vand.
Det frarådes på det kraftigste, at ammende
mødre tager del i festlighederne.
Et ubetydeligt mindretal mente, at dette
var synopsis til en PhD-afhandling.
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Er Woodoo doping?
Med eneret for NYHEDSBREVET kan vi
afsløre, hvordan det lykkedes Græshyleren
og Den Håndgangne at slå så kompetente
spillere som Missilet og Løven med 13 -11.

dringer, der er konstateret i frontallappen. I
hvert fald er hans opholdssted indtil videre
ukendt.
Visse iagttagere mener, at den tropiske borebille er franarret en mindreårig pige. Hvis
det er sandt, sætter det både heksedoktoren og spilleren i et umådelig dårligt lys.
NYHEDSBREVET vil naturligvis følge denne
sag nøje.

Herrerne skal i offensiven
Det forlyder, at karlene en gang om ugen
mødes til en særdeles tiltrængt gang træning. Som det ses på vor udsendte paparazzi’s billede er træningsforholdene gode og
den unge dame, der har påtaget sig opgaven, ser ud til at tiltrække sig den fornødne
opmærksomhed.
Det skal blive spændende at se om herrerne i de kommende uger er i stand til at placere sig i top fem og dermed detronisere
Målerlarven, der på anden uge indtager førstepladsen.
Vor fotograf har fanget det øjeblik, hvor Græshyleren
underkaster sig heksedoktoren. Borebillen ses tydeligt over frontallappen.

Svaret er: WOODOO. En nøglespiller på
holdet indgik umiddelbart før kampen en
kontrakt med en berygtet heksedoktor. Hun
satte mod et hemmeligt beløb en tropisk
borebille på panden af spilleren.
Kort efter borede billen sig gennem kraniet
på ham, hvorefter den påvirkede hypofysen, så alle spillerens kast denne aften var
noget over det vanlige niveau. Præsidenten
var ikke opmærksom, tværtimod, så ingen
påtalte denne hidtil ukendte form for doping.
Resultatet blev en 13 – 11 sejr over Missilet
og Løven. ”Jeg vidste ikke hvad jeg gjorde,”
sagde Missilet efter kampen.
NYHEDSBREVET har spurgt dopingkontrollen om der er tale om doping, men her svarer man, at man ikke kan tage stilling til
sagen, før der foreligger en urinprøve. Denne kan ikke
fremskaffes,
fordi Græshyleren har forladt sit hjem,
muligvis for at
søge hjælp
mod de æn-

Ill.: Jirí Slíva

