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Tourné respekt i hjerter i øst. Øst har købt 4 kort nord 5 og syd 4. 

 

Nord 

Vest 

 7 

 Knægt 

 Es, konge, dame, 5 og 6 

 Konge og 4 
 Øst (forhånd): 

   

 Har afleveret til Nord 

   

   
 

 Odense, den 4. 

december 2012  

 Konge og 4 

 7 

 Spar es, 7, klør es, 

knægt og 3  

 3 
 

 

    

 Konge, dame, 5 og 4 

 2 og 4 

 2, 5 og 6 
 

 

 
Syd 

 
 

 

Respekten går ned ved 2 borde, men vinder uden tvivl langt de fleste steder. 

Det ene bord trækker ikke i øst, men starter med spar konge, som syd stikker og spiller ruder, som nord får 

hjem, og nord får derefter 2. stik på klør knægt, og da nord desuden har 2 trumf stik, så er respekten væltet. 

Ved det andet bord trækker øst 2 gange, spiller spar konge, som han får hjem. Spiller så spar 4, som nord 

stikker med hjerter dame. Nord er ret overbevist om, at hans makker ikke har flere trumfer, og dermed er 

øst´s kort oplagte. Der er kun en vej, og det er hjerter es ud, og håbe på at øst smider af. Øst havde åbenbart 

ikke hold på trumferne og smed af, men det er jo ikke nok. Nord skal først have klør knægt hjem som 3. stik, 

og så spille sin lille ruder (endelig ikke ruder konge), og håbe at både syd og øst har ruder, samt at syds 

ruder er den største. Som I kan se på kortene, så blev respekten væltet. Der er år imellem, at en sådan 

”mission” lykkedes. Udover at øst ikke må have hold på trumferne, så skal fuserne også sidde rigtigt, men et 

meget interessant spil. 

Respekten bør ALTID vinde som de sidder. Man trækker 2 gange, nogle vil måske trække 3 gange, (denne 

gang vil den også vinde, hvis der trækkes 3. gang, da spar 4 holder), men med kun 5 købte kort i nord, 

mener jeg, at det oftest vil være forkert at trække 3. gang. Efter de 2 træk spiller man spar konge, og når spar 

4 ”bliver en konge”, så er 3 dor 5. oplagte, når der er bekendt 2 gange, og man har 2 ”konger”. Når spar 4 

bliver frikort, kaldes det en konge. Ligesom man ofte bruger udtrykket at ”den (Spar 4) holder”. 

 

Med ovenstående interessante spil, samt den lette quiz, som jeg håber, at rigtig mange vil svare på, vil jeg 

ønske Jer alle et rigtigt godt l´hombre nytår, med mange sjove spændende spil. 

 

Bellinge, den 20. december 2012  Leif Vesterlund 

 


