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Ja, så var rond fyra över, en rond som varit mycket mer turbulent än vad slutresultatet säger. Det
började med att vi bara var sju man när den ene efter den andre lämnade återbud. Men så plötsligt
dök Amir upp i tankarna och han var inte sen på att nappa. Jag gör vågen för detta. Tack Amir.
Eftersom Amir kände sig otränad, var Erik hygglig och överlämnade de vita pjäserna till vår nygamla
medlem. Eller gjorde Erik verkligen det, för nu är det bevisat att det går att spela vit, fastän pjäserna
onekligen såg mörka ut. Det var en tydlig magnet som, kossorna på grönbete, flög fram mot
motståndarens kung och plötsligt stod det 2 - 0. Ja, det var på vippen att Per inte hade hunnit ut ur
rummet, fastän han vann på WO. Tack Per för din insats.
Sedan var det Hans tur, hmm tur och tur. Faktum är att jag tvingade honom till att spela E4 som
första drag. Det var nästan som en stork som satt fast i ett hägn som precis släpps ut och ska pröva
sina vingar. Försiktigt kikande ut och plötsligt såg han Frankrike liggandes för hans/Hans fötter. Jisses
vad fort det gick när starka vindar och vingar lyfte honom! 3 - 0
Simon, vår hjälte som alltid offrar sig för laget, hade oturen att hamna i en variant som motståndaren
var bästa vän med. Som ormkännare lade han upp en pytonorm bredvid sig, som stirrade Simon i
ögonen. Som den värsta slingerbult ormade sig Simon fram och tillbaka och kämpade heroiskt, men
det gick inte hela vägen denna gång. 3 - 1
Fyra partier kvar, där Amir stod definitivt bättre, medan övriga ställningar var oklara med någon
smärre fördel för oss. Rickards motståndare bjöd då remi, varpå Rickard som den fantastiska
lagspelare han är frågade om hur han skulle göra. Informationen var då att det vore bra om han och
jag spelade på remi, för att säkra upp lagvinsten. Rickard spelade några drag till, utan att ta någon
risk, innan han själv bjöd remi. 3,5 - 1,5
Den svarta mangeln Lars-Göran hade vid det tillfället långsamt förvandlat brädet till hans egen
spelplan. Det var Larzing som beslutade om någonting skulle bytas eller inte. Små, små positionella
fördelar skapades ur ingenting. Larzing beställde in en konjak och en stor kopp kaffe och lutade sig
bekvämt tillbaka, vägandes på stolen. Tyvärr lite för länge, varför han mycket förvånad tittade på mig
när han såg att flaggan hade fallit. Jag var inte domare, varför jag inte sa något, men som den
sportsman Larzing är kommenterade han själv att han förlorat på tid. Motståndaren sträckte inte upp
sig i någon seger dans, utan tittade skämmigt ned mot brädet samtidigt som han bad om ursäkt. 3,5 2,5
Eftersom jag tidigare sagt åt Rickard att det var viktigt att vi två tog halvor, så hade jag heller inte
tagit någon risk, utan spelade helt och hållet på att det inte skulle gå att förlora. Jag bjöd därför remi,
varpå motståndaren accepterade. 4 - 3
Amir, som inte hade spelat på länge var fast beslutsam om att njuta så länge som möjligt. Och det var
inte bara han som njöt, utan vi andra kunde också få titta och lära oss. Han förklarade omedelbart för
motståndaren att det var han och bara han som bestämde om motståndaren skulle få göra rockad
och då enbart på Amirs premisser. Så medan motståndaren ställde sig på sina bara knän och bönade
och bad om att få rockera, flyttade Amir över sin arsenal till damsidan. Okej, då! Gör du din rockad,
men då vill jag ha någon kompensation såsom din e6 bonde, sa Amir. Allting är inte alltid rättvist,
men för Amirs del blev det väldigt rättvist. Snyggt jobbat. 5 - 3
//Lagledaren

