
"Maskespil"
Eksemplet er hentet fra bogen
"Spil en bedre L'hombre" af
Tage Maigaard. Men alle kom-
mentarer er mine.
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Vest - udspil

Vest har minimum to trumf-stik  og kan næppe håbe på, at hans makker er
stærkere end ham. Spørgsmålet er, hvad han skal åbne i? Det bliver hans klør-blok,
og det er måske det rigtige. Han svækker ikke sine hjerter og der er vel ikke så 
meget at hente ved at spille passivt med ruder 4 for at blive renonce i ruder.  

Nord kan vel ikke se sig som den stærke spiller. Han skal være heldig for at få 3 stik,
selvom han nu har fået et. Så hvad gør man her? Han vælger at spille "maske", og
det er efter min mening også det rigtige. Og det er emnet for dette sjove spil. 
Men hvordan vælge farve? Her bliver det ruder...

Øst har jo en kæmpe solo. To matadorer sjette og en konge, hvilket er oplagt, hvis 
modspillerne bekender en gang. Så han trækker trumf, og det må vel også være
det eneste rigtige på de kort, selvom nord har brugt spar dame. 

Da der ikke blev bekendt trumf fra nord, ved øst, hvad vest har tilbage af trumf..
Og han kan ikke nægte vest to trumf-stik. Spørgsmålet er, om han skal spille ud af
sine hjerter. Og det vil han helst ikke, så han spiller bare videre i trumf.

Vest ved, at øst må have tre trumfer og to fuser tilbage. Han har ikke ruder, men måske
både klør og hjerter. Da trumf-situationen ikke ændres af at spille i dem, fortsætter vest
også med at spille trumf... 

Og sådan fortsætter det tilsyneladende, måske indtil de løber tør for trumf...
Der er tilsyneladende en varm grød, som de vandrer rundt om...... Den er så varm,
at nord smider hjerter grød-konge af. Og det er nok ved at være tiden...

Nu er vest endelig løbet HELT tør for trumf. Og da han VIRKELIG ikke vil have fingrene
ned i den varme hjerter-grød, så prøver han klør 7. Det kunne han vel godt have gjort 
før. Øst KAN godt have en klør, men det har han ikke.

Men ak, den var ikke stor nok, og nu føjer vest spot til skade ved også at få stik på
hjerter 2. Så øst må lide den tort at gå ned i den kæmpestore solo.

Nu er der ingen vej uden om grøden. Øst må åbne i hjerter, og da kongen er smidt af, må
knægten vel være helt god...?

At spille maske, er et l'hombre-udtryk jeg lærte af min farfar. Og det betegner den praktis, at man som modspiller 
spiller et lille fus-kort ud i en farve, hvor man selv har kongen. Det skal man KUN gøre, hvis man ikke synes, der er
nogen som helst andre gode muligheder. Man risikerer jo simpelhen at forære spilføreren et gratis stik! 
I dette spil ser vi nord spille maske allerede i 2. udspil, og det er faktisk med dette udspil, at han afgør hele spillet.
Ved alle andre udspil fra nord end en lille ruder vil øst vinde. Spiller han maske i hjerter, kan vest ikke holde sine
to hjerterstik. Og tager nord de to hjerterstik kan vest ikke få tre stik, som ville gøre øst 3-bet.
Er det ikke tænkeligt, at nord skal spille på 3-bet istedet for? Jo, det er selvfølgelig ikke en umulighed. Men det er en
ret stor sjældenhed, at en solo går 3-bet. Så hvis nord allerede i 2. udspil f.eks forsøger at tage ruder konge hjem, så
har han satset næsten alt på 3-bet, da det nærmest er muligt for ham at få 4 stik. Desuden er der en fare for, at øst
smider hjerter af til nord, hvis han spiller ruder konge, og vest bekender den. Øst har jo set, at nord stak med spar
dame, så nord kan maksimalt have spar knægt, konge og basta tilbage, hvoraf øst kan trække de to.
Næsten uanset, hvordan man vender og drejer det, så virker det forkert for nord at spille efter flere stik. Og så er der
kun maskespillet tilbage. Hvordan så vælge mellem at spille maske i ruder eller hjerter? Det er heller ikke så let, men
kalkylen må vel være, at det er mest sandsynligt, at vest har en stor ruder end en stor hjerter, da nord jo selv har
ikke mindre end 5 hjertere. På den anden side er det vel mere sandsynligt, at nord ved at spille ruder gennem vest
kan komme til at "ødelægge" vests rudere...
Det er virkeligt ikke let at afgøre, om nord skal spille maske i ruder eller hjerter i 2. udspil. Denne gang er der rent
faktisk 9 hjerter inde i spillet, så nord er måske decideret heldig med sit 2. udspil. Der kan skrives meget mere om
denne vurdering. Ved at spille hjerter må der også være større risiko for, at øst kan "overtrumfe" vest, hvis ingen
af spillerne har hjerter, osv, osv.  Hvad tænker læserne? Hvad skal nord spille ud i 2. udspil?
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En gang i mellem  kan man blive 
nødt til at gøre noget, der normalt 
vil blive betragtet som risikabelt 
eller decideret farligt og dumt. 
Også i l'hombre...


