
Stillingen er uændret
Silende regn betød tynd rødvin og aflysning
Torsdag aften regnede det. Flere spillere 
var optaget andetsteds og de, der ikke var, 
forholdt sig i ro derhjemme og lod regnen 
sile.

Bortset fra de tre førende spillere: Jægeren, 
Løven og Målerlarven. Ingen af de tre turde 
lade de andre være alene med hinanden. 
Det kunne jo føre til en kamp, der vendte 
op og ned på stillingen. 
Der blev nu ikke nogen kamp. Derimod blev 
rødvinen i løbet af nogle minutter noget 
tyndt pjask, hvorfor de forsamlede beslut-
tede at følge hinanden hjem.
” Jeg turde sgu’ ikke andet end møde op,” 
siger en drivvåd Løven, ”de to andre kunne 
jo have spillet flere kampe i ly af regnen. 
Og hvad var der så blevet af den anden-
plads, jeg trods alt har tilkæmpet mig?”
”Jeg havde ellers forestillet mig en kamp, 
hvor jeg en gang for alle, havde gjort det af 
med jægeren,” siger Målerlarven, ”men de 
andre ville hjem”

Hvem er ”ledelsen”
”Hvem i hede, hule helvede er den 
”ledelse”, der har frataget mig og Den Rust-
ne 3 point,” skreg en opbragt Den Snak-
kesalige ind i ansigtet på NYHEDSBREVETs 
yngstemand, da hun havde læst – og for-
stået – artiklen i sidste nummer af 
NYHEDSBREVET.
Beklager, vi hverken kan eller vil navngive 
vore kilder. 
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Jægeren 14 9 39 1 (1)
Løven 11 6 24 2 (2)
Målerlarven 9 6 14 3 (3)
Den Snakkesalige 10 6 13 4 (3)
Gymnasten 12 6 -27 5 (4)
Præsidenten 8 4 16 6 (5)
Missilet 7 4 9 7 (7)
Den Håndgangne 7 3 6 8 (8)
Sundhedsapostlen 7 2 -28 9 (9)
Den Rustne 7 1 -51 10
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Jægeren og Løven holder hinanden i skak i mild 
sommerregn.

Det kunne jo 
være enhver 
af de 
opblæste 
fyre.


