
Den ene tjeneste er vel 
den anden værd ?
Under denne parole kastede Jægeren og 
Målerlarven sig over Sundhedsapostlen og 
Løven. Det blev et kedeligt spil, hvor holde-
ne udviste overdreven hensynsbetændelse 
og hjalp hinanden gennem den lange kamp 
ved at forære hinanden oplagte chancer.

 

Nå, men alle kampe får en ende, således 
også denne, der sluttede 13 – 8 i Jægerens 
favør. Han roste sin makker, Målerlarven, i 
høje toner. Det havde han også al mulig 
grund til.
Værre gik det, da Den Snakkesalige (vice-
præsident) og Den Håndgangne satte sig 
for at vinde over Gymnasten og Målerlar-
ven. 

Skønt Målerlarven var synlig træt efter den 
netop afsluttede kamp, vandt hun og Gym-
nasten mistænkelig ubesværet over udfor-
drerne, 13 – 6 blev det efter et suverænt 
spil fra Gymnastens side. 

Dopingskandale 
En undersøgelse som NYHEDSBREVET har 
foretaget i spillernes kantine, sandsynlig-
gør, at Gymnasten var dopet.
NYHEDSBREVET har talt med flere af spil-
lerne, som var til stede under spillet.
”Så godt spiller hun altså ikke under nor-
male omstændigheder, siger Sundheds-
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Tilskuerne måtte 
underholde sig 
selv under den ke-
delige kamp, der 
indledte femte 
spillerunde

Tæ
nk, så 

sagde 
han, at 

hun …

Shit

På billedet fra spillernes kantine kan man skimte en blank 
beholder med ukendt indhold ved den sorte pil. Flere spil-
lere har set Gymnasten skænke sig en væske herfra, der 
med garanti ikke var rødvin. Det bestyrker mistanken om 
doping.



Apostlen, som gennem længere tid har stu-
deret Gymnastens spil. ”Jeg så med egne 
øjne, at hun i smug hældte te op fra sin 
hemmelige beholder. Om det var grøn te 
eller en topplukket singhalesisk te skal jeg 
ikke kunne sige, men te var det! Så meget 

er jeg sikker på.
Jeg synes det er skam-
meligt, at man skal ople-
ve den slags omgåelse af 
reglerne, så snart Præsi-
denten er ude af landet. 
Jeg tror også hendes 
mand, Jægeren, er ind-

blandet. Han havde i hvert fald også med-
bragt et ureglementeret krus, men jeg så 
ikke hvad han drak af det. Han plejer da at 
holde sig til vin.
Og alt det siger jeg slet ikke, fordi jeg uret-
færdigt er havnet på den næstsidste plads i 
turneringen”

Værdiskred
Turneringens Grand Old Man, Løven, ryster 
sørgmodigt på hovedet, da NYHEDSBREVET 
beder om en kommentar.
”Nu har jeg været med i så mange år og 
jeg synes faktisk, at det har været en me-
get sober turnering med velafviklede kam-
pe. Og så sker dette!
Jeg tror det begyndte, da vi alle sammen 
blev dus i 60’erne. Dermed skete der et fa-
talt skred i vore værdier. Ingen havde læn-
gere en naturlig respekt for almindeligt op-
lyst enevælde.
I virkeligheden skal vi 
nok helt tilbage til Stru-
ense for at finde år-
sagen. Han var en skidt 
knægt.
Og så denne Præsident, 
der hele tiden skal flyve 
og fare i stedet for at blive hjemme og hol-
de den nødvendige justits. 

(forkortet af red.)

Præsidenten på vej hjem
Med os fra Los Angeles har vi nu Missilet på 
en noget utydelig mobiltelefon:
” Jeg kan godt fortælle jer, at Præsidenten 
er stiktosset. Her skulle vi have en vel-
fortjent ferie, og så kan spillerne ikke holde 
nallerne fra de forbudte stoffer, mens vi er 
væk. Han har overvejet at afbryde sin ferie, 
men jeg har overtalt ham til, at vi bliver til 
vi har set Grand Canyon, eller hvad den nu 

hedder. Men så kommer 
han hjem og sætter or-
den på det hele igen.
Det kan jeg godt love 
jer og det kan godt blive 
alvorligt”
Så vidt Præsidentens 

talsmand.

Resultatet
Efter femte spillerunde ser vi pludselig 
Jægeren på en ret sikker førsteplads. Hans 
makker, Målerlarven, er fulgt med og er 
avanceret hele fire pladser. Gymnasten har, 
trods sit misbrug af te, måtte se sig sat et 
trin tilbage i forhold til sidste uge.
Ellers er fordelingen i feltet som man kunne 
forvente, hvis ikke man vidste bedre.
Man kan forestille sig at Jægerens første-
plads, som er et resultat af hele syv kampe, 
vil blive truet ganske alvorligt, når nogle af 
de øvrige spillere efterhånden får lige så 
mange spillede kampe.
Den Rustne plejer at være en farlig mod-
stander, når vi har passeret Skt. Hans.
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Placering

Jægeren 7 4 25 1
Præsidenten 5 3 21 2
Løven 6 3 16 3
Den Snakkesalige 4 3 13 4
Missilet 4 3 1 5
Målerlarven 6 3 -14 6
Gymnasten 6 3 -18 7
Den Håndgangne 3 1 2 8
Sundhedsapostlen 4 1 -19 9
Den Rustne 2 0 -17 10


