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Natteblindt Pullerværk
Selv om spillerne mødte præcist kl. 18.30 endte 15. spillerunde i buldermørke.

Præsidenten viste spiller nr. 14, Kurt, sin gunst og valgte ham som makker i 15. spillerunde. 
Lige lidt hjalp det. Ganske vist vandt de deres første kamp over feministerne, spillerne nr. 1 og 
nr. 14, Annette og Winnie, men Præsidenten er stadig nr. 9 i turneringen uden synderlige 
chancer for at blande sig i slutspillet.
Jeg er lidt natteblind, forklarede hun efter kampen. Jeg synes det var svært at se forskel på 
grise og nedfaldsfrugter. 

Stjernespilleren holder sin førsteplads
Stjernespilleren spillede to kampe med Den Hjemløse som makker. Det havde den sidstnævnte 
gavn af. Han avancerede fra en femte til en andenplads. Der var nu heller ikke mange der 
kunne se hvad der foregik.
I første kamp gik det ud over kvindeholdet spillerne nr. 8 og 10, Lise og Mona, som var noget 
spage efter sidste uges store præstationer. De virkede lettere frustrerede og blev snildt 
overvundet med 4 point. 

Spænding om præmien
Mange spillere har spurgt sig selv: Hvad spiller vi om? Hvorfor spiller vi?
Hvem er jeg? Hvem er de andre? Lutter eksistentielle spørgsmål, som nok 
kunne trænge til et svar.
NYHEDSBREVET er ikke i stand til at svare på alle de tunge spørgsmål, men 
kan dog afsløre, at Præsidenten tumler med flere forskellige udkast til 
præmie, som enhver vil være lykkelig for at have stående på kaminhylden 
vinteren over. 

Præsidenten fremviser her en af sine 
favoritter til udformningen af den store 
pokal, der skal uddeles til en eller anden.



Sent på sæsonen kommer mørket tidligere og tidligere. Og i 
ly af mørket bages der rævekager som aldrig før i 
turneringens historie.
Her har fotografen fanget et skummelt selskab, der drøfter, 
hvordan man bedst kan erobre præsidentposten og bruge 
den til egen fordel. Ved at ændre reglerne radikalt håber 
nogle af personerne på at kunne avancere i rækkerne.

Spil-
ler
nr.

Navn Antal 
kampe

Antal 
vund-

ne

Score Place
ring

1 Annette 20 10 -6 4
2 Birger 6 3 -4 11
3 Erling 24 13 -8 1
4 Hanne 13 6 5 9
5 Henning 12 7 14 7
6 Kirsten 2 2 10 12
7 Kjeld 4 2 10 12
8 Lise 19 10 15 3
9 Maria 4 0 -28 13
10 Mona 18 9 -3 5
11 Rita 12 6 9 8
12 Steen 17 10 19 2
13 Winnie 16 4 -32 10
14 Kurt 14 8 -10 6

Stjernespilleren har konsolideret sin førsteplads. 
Der skal meget til at fratage ham værdigheden på 
nuværende tidspunkt.
På de følgende pladser er der en del uro. Spillerne 
er ved at indtage deres positioner til det endelige 
opgør om hæder og berømmelse og pæn omtale.
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