Pointe: Afvej gevinst og risici ved forskellige udspilsmuligheder
Øst har en solo i forhånd
Nord

Vest

Øst (forhånd):
2
Konge, knægt, 3
Spar es, 7, dame, knægt,
6

Syd

Øst kan anlægge følgende synspunkter:
1. Jeg må hellere trække trumf en gang. Det vil jo være en skrækkelig tanke, at den en af modstanderne
ikke har nogen hjerter, og så kun pønser på at bruge sin eneste trumf på at stikke min konge af med.
Måske er det helt uden værdi at gøre sådan. Hvis nu alle trumferne er samlet på en hånd, er det jo
ikke særlig smart at trække en lille ruder med spar es.
Hvis de nu begge har hjerter, vil det også være en ubegrundet frygt.
2. Jeg må hellere se, om de har en hjerter hver nu. Man plejer at sige: Har de ikke hjerter nu, så får de
det ikke i dette spil.
3. Man kan starte med spar 2. Det giver mig ”luft”. Jeg får at se, hvem der er den stærke, altså hvem der
tager stikket.
Dette er nu en sandhed med modifikationer. Det sker meget ofte, at en spiller kun har kongen
singleton i den farve, og så er oplysningen ingenting værd.
Samtidig kan der jo ske det, at den ene stikker med spar X samtidig med, at den anden kaster sin
eneste hjerter.
4. Endelig kan man sige:
1. Jeg tror, at de andres trumf sidder tre og fire, og hvis jeg nu trækker to gange, så bliver det i hvert
fald dyrt for dem at stikke hjerter konge af – og så har jeg stadigvæk tre trumfer tilbage (og to
trumfer samt et par hjerter, der måske koster trumf).
2. Jeg tror, de andre har hhv. tre og fire trumfer. Jeg må hellere spille en lille eller mellemstor trumf
ud. Så ser jeg måske, hvem der er den stærke, og når han spiller klør eller hjerter kommer jeg ind,
trækker jeg to gange, for sidder klør es tredje, skal den jo falde, hvad den jo ikke skal, hvis jeg

trækker to gange og spiller ruder dame, der så vil kunne stikkes af både kongen og ruder es,
foruden klør es.
3. Jeg tror, at de andre har tre hhv. fire trumfer. Jeg vil trække en gang med spar es og derefter
spille en lille eller mellemstor trumf. Når jeg kommer ind igen vil jeg trække med ruder syv.

Som enhver kan se: L´hombre er et herligt spil. Der er en mængde gode råd – men man skal selv træffe
beslutningen.

