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PROGRAM:

Tirsdag den 19. februar: Vinterturnering.
Mandag den 25. februar: III-holdet udekamp mod AS19o4.
Tirsdag den 26. februar: I-holdet hjemme mod Amager

II-holdet hjemme mod Brøndbyvester I.
Torsdag den 28. februar: IV-holdet ude mod Brønshøj Skakf.
Tirsdag den 5. marts: Vinterturnering.
Tirsdag den 12. marts: Vinterturnering.
Mandag den 18. marts: I-holdet ude mod Albertslund
Tirsdag den 19. marts: III-holdet hjemme mod KS/STS.

IV-holdet hjemme mod Tjalfe.
Onsdag cien2o. marts: II-holdet ude mod Vanløse.
Tirsdag den 26. marts: Ej klubaften( Skolen lukket).
Tirsdag den 2. april: Vinterturnering •
Tirsdag den 9. april: Vinterturnering.
Tirsdag den 16. april: Vinterturnering.
Torsdag den 18. april: Vestvoldhurtigturnering i Albertslund
Mandag den 22. april: Vestvoldhurtigturnering i Albertslund

~ NB: Vestvoldhurtigturneringen er for 4-mands hold og tre partier pr. aften.

G"odeSkakvenner.

Mange tak for den store opmærksomhed og deltagelse der blev mig til del
ved min fødselsdag og en uforglemmelig juleskakaften den 18 december.
Tak for alle gaver,taler samt særnummeret af Interne Træk.
En særlig tak til mine bestyrelseskolleger for dette flotte særarrangement.

Manqe tak allesammen.

Rettelse til resultatet af Rødovremesterskabet 1990.
Klaus Mortensen opnåede i II klasse et point mere end de officelle turnerings-
tabeller udviser. navcf
Klaus ville med dette point\fopnået 4~ point og derved blevet nr. 2. i klassen
og erhvervet en 2.præmie.
Selv om der ikke var protesteret over resultatet påført turneringstavlen i de
seks uger fra turnerings afslutning til præmieuddelingen udbetaler klubben en
præmie til Klaus. Ligeledes korrigeres Klaus interne klubrating til 1532.
NB: Spillerne bedes kontrollere de officelle turneringstabeller senest ved

sidste runde's afvikling.
Protester der er indleveret senere end 14 dage efter turneringens afslutning

vil fremover blive afvist.



KSU- holdturneringen.

Fremgang for klubbens hold i 4 og 5 runde.

1. holdet: Holdet er åbenbart ved at finde formen inden de sidste afgørende runder.
I 4. runde blev det 4-4 mod Hvidovre og i 5. runde 4~-3~ over AS19o4.
I 5. runde kunne holdet for første gang i år stille i stærkeste opstil
ling og det hjalp jo på resultatet.

2. holdet: Holdet har sat en vældig slutspurt ind for at nå Vanløse i kampen om
gruppesejren. I sidste runde skal de to hold mødes i en "finale''.
Holdet vandt 5-3 over Lyngby og dernæst 6-2 over Tårnby.

3. holdet: Holdet fortsætter med at vinde deres kampe og satser på en topplacering.
Holdet vandt 6-2 over Gladsaxe over dernæst over Brønshøj Skaklub's
I hold med 5~-2~.

4. holdet. Holdet overrasker stadigvæk med positive resultater.
De tabte 3~-4~ til Kamklubben men vandt i 5. runde over Hvidovre's II
hold med 4~-3~.

Stillingen efteT 5.runder.

Mesterrækken.
AmS 24!- 7
Øbro 24 - 6
AlS 23 - 8
K41 23 - 7
LVS 18 - 4
Rød$ 17 - 3
ASo4 16!- 4
HvS 14 - 1

2. rk. gr. 4
vs 23i- 8
RødS 2ot- 8
K41 2ot- 5
LVS 2oi- 5
'.BbvS 12t- 2
.TbyS' 12 - 1
GSF loi- 1

3. rk. gr. 3.
KS/S 29!- 8
RødS 25t- 8
FS 21~- 6
ASo4 21 - 6
BrS 19 - 4
AmS 17 - 6
Jern lli- o
GSF 7 - o

3. rk. gr: 2.
ASK 27 - 8
AlS 25!-lo
HvS 22i- 4
K41 19 - 6
RødS 18i- 4
BSF 16!-.3
'l'jal 15!- 4
Øbro 15t- 1

Tårnby - Rødovre II

Tårnby var et af de hold som burde kunne slås,hvilket selvfølgelig blev efterlevet.
Vi fik generelt tilspillet os sejre på diverse kombinationer og lidt held.
Af enkeltpartier kan fremhæves Leif Tange's,hvor modstanderen kom så skævt ud af
åbningen at Leif scorede en let i lo træk.Den sag var hurtigt ude af verden.
Også Jørgen Larsens er værd at nævne idet han tilspillede sig bonde+ kvalitet,satte
det til,hvorefter modstanderen klokkede i det igen og vupti,et helt point til Rødovre.

"Overbevisende spil" sagde holdkar:imeraternetil Jørgen. Af mindre hændelser kan frem
hæves Sven Ulrichs modstander,som efter en time dømte "sovs" mod Svens pibe. 11 et
røgslør over banen" og andre gode bemærkninger,medførte et kvarter med åbne vinduer.
II-holdet er i fin form før de sidste to runder.

Enkeltresultater:
Peter Rank 1-o
Sven Ulrich ~-~
Jørgen Larsen 1-o
Leif tange 1-o

5. Michael Garly t-~
6. Alex Juel 2-2
7. Morten Lundsgård 1-o
8. Claus Larsen o-1

Morten og Claus var
lånt ud af III holdet.

tvlichaelGarly.

Husk afbud til Vinterturneringen + holdkampe til formanden: 31 7o 68 71

Indlæg til Interne Træk afleveres til formanden.



RØDOVRE I - LYNGBY-VIRUM II

Efter de 2 første runder er Rødovres 1. hold placeret på sidste
pladsen i mesterrækken. En placering, som vel ikke er helt uven
tet, oprykningen taget i betragtning. I 3. runde havde vi dog et
vist hlb om at forbedre stillingen, idet vi skulle møde et hold,
som kun havde 2 point mere end os. De havde derudover mlttet op
give hjemmebanefordelen, da deres sædvanlige lokaler var optaget
af valget.

I sidste øjeblik blev vores 1. hold dog ramt af 3 afbud, hvilket
dæmpede vores forventninger noget. Vi blev de første til at score
point, da Søren Drejfeldt (3) vandt pl udeblivelse, men Jan Niel
sen (5) tabte hurtigt efter, da et tlrn blev fanget midt pl bræt
tet. Peter Rank (6) var den næste til at afslutte med en hurtig
remis. De andre kæmpede indædt videre, men først måtte Ole Bruun
(4) overgive sig, hvorefter Sonne (1) fulgte efter med et neder
lag, da han mistede damen for et tårn. Efter at Leif Sørensen (8)
havde kikset et ellers lige slutspil, så det ret sort ud, idet vi
var ba~ud ll-41.

Tilbage var Egil (7) og Jens Akhøj (2). Egil sad rigtigt og hyg
gede sig med et spil, hvor han allerede efter den første time
stod til gevinst. Han svigtede os ikke i slutspillet, hvor hans
fribønder fik modstanderen til at opgive. Jens havde ligeledes
fået en god stilling, efter lige akkurat at have klaret tidskon
trollen ved de 32 træk. Hans modstander ville imidlertid ikke
give sig, før han kun havde kongen tilbage. Slutresultat: et
"hæderligt" nederlag pl 3l-4l.

Jan Nielsen

INTERNATIONAL SKAKTURNERING I RØDOVRE.

I samarbejde med Københavns Skak Union arrangerea lrets COpenhagen Open
på Valhøj Skole i dagene 24 juni - 4 juli 1991.

Der påregnes et deltagerantal på 300 deltagere.

Sidste år's turnering havde deltagelse af 8 stormestre + ca 2o internationale
mestre så det bliver spændende at se deltagerfeltet til årets turnering.

Der bliver brug for hjælp til det rent arrangementmæssige fra klubbens
medlemmer,så hvis du har mulighed for deltagelse nogle af dagene så
henvend dig til Ejlert.



RØDOVRE I - HVIDOVRE I

4 - 4

I 3. runde fik vores nærmeste konkurrenter til nedrykningsplad
serne endnu færre point end os, hvilket betød, at vi rykkede op
på en 6. plads, et halvt point foran AS04 og Hvidovre. Da nr. 7
og nr. 8 rykker ned, blev 4. rundes kamp mod Hvidovre præget af
stor spænding. Vi kom virkeligt godt fra start, idet Ole Bruun
(4) vandt på udeblivelse, mens Jan Nielsen (7) hurtigt efter fik
sin modstander til at opgive. 2-0 til Rødovre. Desværre så det
ret sort ud for de andre. Ikke mindre end 3 steder var Rødovres
mand efter kun ll times spil bagud med en kvalitet, og på de
resterende brædder stod vi heller ikke for godt. Det lykkedes dog
for Kølvig (1), Akhøj (2), Drejfeldt (3) og Sziics (5) at holde
remis, mens Anders Lundsgård (6) og Peter Rank (8) måtte notere
et nul. Efter eget .udsagn det første nederlag for Peter i flere
år!

Det uafgjorte resultat var lidt skuffende, men trodt alt vores
første holdkamp i denne sæson uden nederlag. Desværre vandt AS04
deres kamp med 5-3, således at Rødovre rykkede ned på en 7.
plads, et halvt point foran Hvidovre, men et halvt point efter
AS04. I 5. runde skulle vi netop møde AS04 og kravet var derfor
så absolut en sejr til Rødovre, hvis vi skulle tilbage til 6.
pladsen. Vi stillede for første gang op uden reserver og havde
~erfar et vist håb om et godt resultat. Ser man på resultatet af
denne kamp, skulle man imidlertid ikke tro, at vi havde megen
kampvilje. 7 af partierne endte remis og det 8. parti var også
dødt remis, men en grov fejl fra modstanderens side gav Jens
Akhøj det hele point, så slutresultatet blev:

RØDOVRE I - AS04 III

4t - 3t

Rødovres 1. sejr i denne sæson, hvilket betød en tilbagevending
ti 6. pladsen, et halvt point foran AS04. Kan vi holde denne
fremgangsbølge, undgår vi nedrykning. I 6. runde skal vi møde
Amager I, som i øjeblikket ligger på 1. pladsen, så det bliver
ikke nemt. I 5. runde vandt Amager 6-2 over Hvidovre, som dermed
er 3 point efter os. Hvidovre har imidlertid et lettere program
for de 2 sidste runder end både Rødovre og AS04, så kampen om at
undgå nedrykning er ikke afgjort endnu.

Jan Nielsen



Godt begyndt".

Som ny i klubben var jeg meget spændt på at
komme igang. Min interesse for skakspillet har
været livslang, men bortset fra en enkelt sæson
i klubben i 69-70 (som 12-årig), er det ikke
blevet til megen skak.

Nu er jeg tilbage på banen, og det er startet
godt. De to første kampe er vundet, begge med
de hvide brikker. Det ene vil jeg efter bedste
evne kommentere her. Det er fra Vintertur
neringens tredie runde.

Lamhauge - Zoran Kuzmanovic

1. d4 dS
2. Lf4 LfS
3. e3 e6
4. Sf3 Sc6
Hvis nogen på nuværende tidspunkt undrer sig
over hvad åbningen hedder, så må jeg ind
rømme at jeg ikke har nogen anelse om det. Vi
kunne jo kalde den Jønsson.
S. LbS Dd7?
6. c4 a6
7. Ses!
Jeg kunne/burde have spillet Se5 i foregående
træk, men jeg sov i timen.
7. - De7
8. Sxc6 Dh4
9. Da4 !
En interessant stilling, hvor to af mine offi
cerer står i slag, uden at være truet for alvor.
9. - Se7
10. Lxc7 dxc4?
11. Ses+ Sc6
12. Lxc6+ bxc6
13. Dxc6+ Ke7
14. Dxa8?
Dxa8 blev lavet i ren blodrus, og med mat
truslen Dd8. Jeg burde have spillet 14. Dd7+
Kf6 15. Dxf7+ Kg5 16. Sf3+ med familieskak
og hurtig gevinst.
14. - Kf6
lS. Ld8+ Le7

16. ' Lxe7+ Kxe7
17. Dxh8 ?
Igen en fejl i ren blodrus. 17.Db7+ var bedre.
Går kongen til Kf6 følger igen Dxf7, fulgt af
familieskakken på Sf3. Alt andet end Kf6
medfører mat i max to træk.
17. - DgS
18. 0-0 Le4
19. f3 Dxe3+
20. Khl De2
21. Sc3 Dxb2
22. Sxe4 c3
23. Sc6+ ??
Med 23.DcS ville der have været mat i to-tre
træk. Kvaliteten i mit spil er drastisk faldende,
og resten af partiet vil jeg undlade at kom
mentere. (I må selv fordele ?, ?? og ??? efter
de forskellige træk).
23. - Kd7
24. Dd8+ Kxc6
2S. Dd6+ Kb5
26. Db8+ Kc4
27. Dxb2 cxb2
28. Tacl + bxclD
29. Txcl+ Kxd4
30. Tc6 KeS
31. Txa6 h6
32. Tb6 gS
33. a4 g4
34. aS hS
3S. a6 f5
36. a7 fxe4
37. fxe4 Kf4
38. a8D eS
39. Tf6+ Kg5
40. Df8 Kh4
41. Th6 g3
42. Df6+ Kg4
43. DfS+ Kh4
44. DxhS mat
Og med et tidsforbrug på 17 minutter for 44
træk, modtog jeg mit point.

David Lamhauge
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Herved fortsættelsen af Dennis Jurgensen's
roman STORMESTEREN som startede i sær
munneret af Interne Træk.
Kapitlerne 5/6 og 7/8 følger i de to
næste numre.

3

Jadespringeren !
Jeg opdagede, at den var borte, da jeg skulle

spille mit første parti mod russeren, der havde be
sejret polakken.

I den sidste tids forvirring med et konstant
rend af politifolk og journalister, havde jeg ikke
skænket den en tanke.

Jadespringeren var min uundværlige maskot.
Jeg kunne simpelt hen ikke spille uden den. Kald
det overtro, men den lille figur havde en stor del
af æren for min nuværende position. Jeg havde
den altid med, når jeg spillede turneringskampe.
Et af verdens største skakblade havde sidste år
skrevet en hel artikel udelukkende om mit for
hold til Jadespringeren, og den var et af de sikre
tilbagevendende spørgsmål i alle interviews.
For tolv år siden, da vi var på bryllupsrejse i

Kina, fandt Lissy den i en butik. Hun syntes, at
den var så fascinerende, at det lige måtte være
noget for mig.

Jeg var tryllebundet af den fra det sekund jeg
pakkede den ud.

13

En smuk grøn springer i skinnende jade. Den
var prægtigt dekoreret med et par røde øjne i
form af to facetslebne rubiner.

Jeg havde den næsten altid på mig, og jeg vid
ste i hvert fald altid hvor den var. Men nu var ka
tastrofen indtruffet. Jeg gennemrodede alt: ska
be og skuffer, jakker og bukser, huset og bilerne.
Den kunne ved et uheld have forputtet sig i Lissys
vogn, men lige meget hvor jeg søgte, så var og
blev den borte.

- Du må da kunne huske, hvor du sidst har set
den! vedblev Lissy, mens hun og Jimmy fulgte i
hælene på mig hele huset rundt.

- Jeg ved det ikke, har jeg jo sagt ... og hold så
op med at vade lige i hælene på mig hele tiden.

- Hør nu, Richie, vi må begynde fra en ende af
og gå systematisk til værks ...

- Det har jeg gjort, jamredejeg ude af mig selv.
- Der er ikke tid til en ny systematisk gennem-
gang. Jeg skal køre om to timer. Jeg er nødt til at
gøre mig i stand. I må lede.

Jeg gik ud på badeværelset og fandt barber-
maskinen frem.

- Måske har Killer ædt den! råbte Jimmy.
- Sludder.
- Måske har du tabt den! foreslog Lissy.
- Vel har jeg ej ". tabt ... den?

14.



Jeg mærkede sætningen dø ud i min strube ...
Den nat jeg havde siddet på skråningen over for
Tom Mallmanns hus og ventet, da havde jeg haft
den. Springerens .glatte stenform havde altid en
beroligende virkning på mig, så jeg havde fået for
vane at berøre dens kølige overflade, når jeg
grundede over et særligt vanskeligt problem, så
vel i skak som i alt muligt andet.

Jeg stak hovedet ind i soveværelset. Lissy og
Jimmy var nedenunder. Jeg sprang hen til klæde
skabet og fandt jakken frem, som jeg havde haft
på den skæbnesvangre nat.

Jeg kunne ganske tydeligt huske, at jeg havde
puttet springeren i lommen, da jeg så Mallmann
åbne døren ud til balkonen, men jeg havde ikke
lagt mærke til det hul i jakkelommen, som jeg nu
stod og 'stak fingeren igennem.

Behøver jeg nævne, atjeg tabte partiet!
Russeren spillede godt. Han var nummer fire

på verdensranglisten og havde spillet en del rigtig
gode partier i flere store turneringer gennem de
senere år, men ingen havde regnet med, at han
kunne starte med at slå mig så overbevisende,
som han gjorde.

I et interview bagefter måtte jeg undskylde mig
med, at jeg slet ikke havde sat mig ind i Mono-
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tonovitj Skarpikovs kampstil, hvilket var årsagen
til mit alt for defensive spil.

Jeg havde forberedt mig på spørgsmål om den
forsvundne Jadespringer og fundet på en rimelig
forklaring:

At det i virkeligheden var Jadespringerens
skyld, at jeg blev ved med at være »Den Evige
2'ern, og derfor havde jeg droppet den.

Da jeg kom hjem, gik jeg direkte ind på mit ar
bejdsværelse for at tænke situationen igennem.

Hvis politiet fandt min maskot på skråningen
over for Mallmanns hus, var jeg fortabt, men der
var en lille chance for, at jeg først havde mistet
den under mit løb tilbage til bilen.

Indtil nu havde kommissæren besøgt mig tre
gange, men han havde intet nævnt om figuren.
Måske lå den stadig skjult i buskene ... uopdaget,
men det ville være vanvid at nærme sig området
i øjeblikket. Alene min blotte tilstedeværelse der
ville blive vanskelig at forklare.

Jeg måtte vente. Kunne intet gøre. Jeg var mag
tesløs.

Min skæbne afhang af en lille latterlig sten
figur.

/~
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Mit næste parti mod russeren ville blive vigtigt.
Det var psykologisk nødvendigt, at jeg nu tog

point.
Hvis jeg skulle gøre mig håb om at vinde titlen,

måtte jeg satse alt fra nu af.
Jeg tænker bedst itotal isolation. Derfor kørte

jeg ud til en mindre, øde skov, som jeg plejer at
opsøge mellem krævende turneringskampe.

Jeg parkerede i den sædvanlige lysning og be
gav mig ind i skoven, der på denne aprildag stadig
lå på spring til forårets store løveksplosion. Om
en uge ville her være bregnegrønt overalt. Luften
var klar og skarp, og jeg nød i fulde drag den fri
ske natur med fuglesang og hvisken i trækroner
ne.

Efter et kvarters gang fandt jeg mit favoritsted,
der lå et godt stykke fra den nærmeste sti. I en
bred gryde af skovbunden var et gigantisk egetræ
blevet fældet, og den tilbageblevne stub var
yderst velegnet som siddeplads og underlag for
mit medbragte skakbræt.

I en lille bog havde jeg noteret russerens van-
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skeligste åbningstræk, og her kunne jeg i fred og
ro fundere over mine forsvarsmuligheder.

Jeg havde vel siddet en tyve minutters tid, da en
vedvarende og stigende bjæffen brød min kon
centration midt i analysen af en vanskelig tårn
stilling.

Irriteret så jeg op og fik øje på en hvid puddel,
der kom farende hen imod mig over den mørke
skovbund. Ude ved stien kom en kvinde humpen
de og snublende efter hunden, der nu var nået
helt frem til mig og med en usædvanlig iver
sprang op ad mine ben som om jeg var dens herre.

Jeg fik fat i snoren som den trak efter sig, og
rejste mig.

Kvinden nåede forpustet og genert smilende
frem til stubben, hvor hun ærgerlig gav sig til at
skælde på hunden og derefter undersøge sine
højhælede sko, der absolut ikke var velegnede til
terrænløb.

- De må meget undskylde Kleopatras opfør
sel, begyndte hun og så forsigtigt på mig. - Hver
gang hun ser en fremmed, skal hun absolut gøre
opmærksom på sig selv.

- Sådan er hunde, svarede jeg venligt og stude
rede hendes ben, mens hun undersøgte sin ene
sko. Hun var lyshåret og meget yngre end Lissy.
- Skete der noget med Deres sko?

18



- Næh, det føltes som om hælen var gået løs,
men det ser ikke sådan ud. De skal have tak, fordi
De fangede Kleopatra.

- Nåh, den løb jo bogstavelig talt lige i favnen
på mig, sagde jeg og rakte hende snoren. Da hun
tog den, strejfede vore hænder et sekund hinan
den, og hun så forlegent ned.

- Åh, De spiller skak. Jeg ...
Så løftede hun hovedet igen, så direkte på mig

og spærrede øjnene op.
- Jamen ... De er jo ... Richard Kent ... er De

ikke?
- Joh ... nikkede jeg overrasket. - De ... kender

mig?
- Naturligvis, jeg læste interviewet med Dem i

avisen fprleden dag, smilede hun begejstret.
- Virkelig? Tilgiv min forbavselse, men det er

faktisk ikke særlig tit, at jeg møder en skakinter
esseret kvinde.

- Jo, jeg følger altid med i verdensmesterska
bet, bedyrede hun og trådte et skridt nærmere.
- Min far lærte mig at spille, da jeg var syv år.
Han er meget begejstret for Deres spil ... De ser
meget yngre ud i virkeligheden!

- Tak, gryntede jeg og mærkede til min store
overraskelse, at jeg rødmede lidt. - Spiller De
osse turneringsskak?
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- Nej nej, kun privat, men det er altid interes
sant at følge de store mestre, og i år er det jo sær
lig dramatisk, jeg mener ... mordet og alt det. Er
det ikke frygteligt?

- Dybt tragisk, mumlede jeg og fandt en ciga
ret frem. - Ryger De?

- Nej, ellers tak!
I et øjebliks tavshed kunne man høre et fasan

skrig langt borte.
- Sidder De så her og spiller med Dem selv?

spurgte hun og så nysgerrigt ned på brættet.
- Tja, på en måde. Jeg gennemgår forskellige

åbningsmuligheder. Det er sådan set mere teori.
Hun så igen direkte på mig.
- Hør ... ja, jeg ved ikke rigtigt, hvordan jeg

skal sige det, men ... kunne De ikke have lyst til at
spille et parti med mig? Jeg har altid drømt om
at spille mod en stormester!

Jeg studsede lidt over hendes spørgsmål.
- Joh ... gerne, hvis De ønsker det, svarede jeg

tøvende og så på mit ur. - Desværre har jeg kun
en halv time til rådighed.

- Godt, så siger vi det, sagde hun begejstret
og satte sig på stubben. - Jeg hedder for resten
Caroline Wilson!

20



Da jeg kom hjem, var jeg mildest tal~ oprevet.
Lissy var meget optaget af en fest, som hun vil

le holde for sine veninder i den kunstforening,
hvor hun var formand.

Derfor lykkedes det mig hurtigt at komme gen
nem middagen og flygte ind på mit arbejdsværel
se, hvor jeg i fred og ro kunne komme mig over
dagens begivenhed.

Jeg var tilsyneladende mere afhængig af Jade
springeren, end jeg nogensinde havde gjort mig
klart.
For Caroline Wilsons skyld havde jeg besluttet

ikke at være for hård og derfor med vilje overset
et par situationer til hendes fordel, men naturlig
vis var jeg opsat på at vinde.

Min nye modspiller fremviste imidlertid et im
ponerende åbningsspil, og da den halve time var
gået, stod vi ikke alene meget jævnbyrdigt, men
jeg havde også mistet to bønder, hvoraf i hvert
fald den ene skyldtes en decideret bommert fra
min side.

Miss Wilson plejede at gå tur i skoven hver
eftermiddag, og da vi ikke var nået til en afgørel
se, indvilligede jeg i at notere stillingen ned og
spille videre med hende ved først givne lejlighed.

Det siger sig selv, at Lissy ville have svært ved
at forstå et så særpræget »stævnernøde«, så jeg

sagde intet om det. Hånden på hjertet, så var miss
Wilson en tiltrækkende kvinde, men på nuvæ
rende tidspunkt var jeg mere interesseret i hendes
skakspil.

På grund af Jadespringerens manglende tilste
deværelse kunne jeg ikke rigtig fastslå om miss
Wilson virkelig var dygtig, eller om jeg bare var
dømt til at tabe til selv ganske almindelige menne
sker.


