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Klagerne strømmer ind

Ægteskabelige opgør

Jægeren og Løven har indgivet en klage
over den pointudregning, som Den Snakkesalige afleverede efter 6. spillerunde d.
25. juni.

9. spillerunde var præget af ægteskabelige
opgør.

Score

Placering

Jægeren
Løven
Målerlarven
Den Snakkesalige
Gymnasten*
Præsidenten
Missilet
Den Håndgangne
Sundhedsapostlen
Den Rustne

Antal vundne

De fleste
formodes at vide
hvordan Jægeren ser ud. Derfor bringer vi
her et billede af
en neandertaler.

9. spillerunde

Antal kampe

Den Snakkesalige var på dette tidspunkt
udpeget som vicepræsident, men har alligevel afleveret en mistænkelig pointliste, der
tilgodeser hende og makkeren med et nederlag der er 3 point mindre end i virkeligheden.
Ledelsen har imødekommet klagerne og har
fratrukket 3 point fra Den Snakkesalige og
Den Rustnes score og tillagt tilsvarende point til Jægeren og Løven. ”Ret skal være
ret,” siger de som med en mund.
En kvinde, der kalder sig pussycat (navnet
er redaktionen bekendt), er meget fortørnet
over Jægerens udtalelser i sidste nummer.
”Det er den hæsligste form for mandschauvinisme jeg har oplevet længe. Mine ben er
kendt for at være lange og velformede, så
det er det rene sniksnak han kommer med.
Sådan en neandertaler!”
Til det siger Jægeren:” Jeg er fejlciteret, jeg
har altid brugt bolle-å, når jeg udtaler mig,
hvad ellers?”

I første spillerunde nedsablede Missilet og
Den Håndgangne deres ægtefæller 13 -2.
Vedholdende rygter vil vide, at en af herrerne måtte tilbringe natten på en drømmeseng i gæsteværelset.
Dernæst fulgte en kamp, hvor Brasilianeren
misrøgtede sin position som stand-in for
farmor og tabte 4 -13 til Den Snakkesalige
og Målerlarven - og rev Løven med i faldet.
I den sidste kamp fyrede Gymnasten resolut Brasilianeren og spillede op til sit allerbedste som matchvinder i en kamp over
præsidentparret. 13 -10.
Og alle anstrengelser har været forgæves.
Her efter 9. spillerunde er stillingen uændret. Kun Den Rustne har rundet de halvt
hundrede minuspoint i score. I sig selv en
præstation.

14
11
9
10
12
8
7
7
7
7

9
6
6
6
6
4
4
3
2
1

39
24
14
13
-27
16
9
6
-28
-51

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (3)
5 (4)
6 (5)
7 (7)
8 (8)
9 (9)
10

