














































ει ότι η Δύση ξεκίνησε με Κ9x 
ατού και αμέριμνα σκεπάζει με 
τη ντάμα. Η Δύση παίρνει το 
ρήγα και παίζει καρό, επιτρέ-
ποντας στον Hoffman να κάνει 
το εννέα ατού promotion. Δεν 
χρειάζεται να πούμε ότι, αν ο 
Hoffman ακολουθούσε με το 
εννέα στο δεύτερο γύρο ατού, 
ο εκτελεστής θα ήταν αναγκα-
σμένος να βάλει μικρό από το 
χέρι του, παίζοντας για ρήγα δί-
φυλλο στα αριστερά του και το 
συμβόλαιο θα έβγαινε.

Η εμπνευσμένη αντάμ του 
Ελβετού Pietro Bernasconi ενα-
ντίον της Γαλλίας στην Ολυμπι-
άδα του 1976, διεκδικεί με αξι-
ώσεις τον τίτλο του θρασύτε-
ρου underlead όλων των επο-
χών:

H αγορά πήγε :

Στο ένα δωμάτιο ο Ελβε-
τός εκτελεστής με αντάμ το 
ρήγα κούπα έβγαλε άνετα μία 
άνω στα 3 ΧΑ. Στο άλλο δωμά-
τιο ο Bernasconi έκανε αντάμ 
το δέκα κούπα (!). Ο εκτελε-
στής, που δεν του άρεσε κα-
θόλου αυτή η αντάμ, έβαλε μι-
κρό από το μορ, ξελιμάροντας 
ένα καρό από το χέρι του και 
μικρό επίσης στο εννέα κούπα, 
το οποίο η Δύση έπαιξε με θάρ-
ρος (κάποιος θα το χαρακτήρι-
ζε ίσως θράσος) στη συνέχεια, 

ξελιμάροντας αυτή τη φορά 
το έξι πίκα από το χέρι του. Ο 
Bernasconi συνέχισε διαβολικά 
με το επτά κούπα και ο εκτελε-
στής κέρδισε με τον άσσο, δι-
απιστώνοντας ότι είχε εντελώς 
παραπλανηθεί από τη Δύση, 
όταν η Ανατολή ξελίμαρε καρό. 
Ξελιμάροντας επίσης καρό από 
το χέρι του, ο Νότος έπαιξε τον 
άσσο σπαθί και το εννέα σπα-
θί, το οποίο άφησε να τρέξει. 
Στη συνέχεια το χέρι ήταν εύ-
κολο, αφού το μόνο που είχε 
να κάνει ήταν να επαναλάβει 
την εμπάς εναντίον της ντάμας 
σπαθί και να πραγματοποιήσει 
εννέα λεβέ με τρεις πίκες, μία 
κούπα και πέντε σπαθιά. Έτσι 
η ομάδα της Ελβετίας κέρδισε 
ένα IMP στη διανομή, ο προ-
σεκτικός όμως αναγνώστης θα 
παρατήρησε ότι το συμβόλαιο 
θα έμπαινε μέσα, αν η Ανατο-
λή ήταν σε επαγρύπνηση και 
σκέπαζε το εννέα σπαθί με τη 
ντάμα: Πράγματι, τότε το επτά 
σπαθί του μορ θα μπλόκαρε το 
χρώμα και ο Νότος θα έμπαι-
νε μέσα, αφού, έχοντας πετάξει 
μια πίκα από το χέρι του, δεν 
έχει τα απαραίτητα ανεβάσμα-
τα, χωρίς να θυσιάσει μια λεβέ 
από πίκα.     

Η τελευταία σημερινή μας 
διανομή έχει εμφανιστεί σε 
πολλές σχετικές ανθολογίες με 
δράστη τον πολύ γνωστό Άγ-
γλο παίκτη Maurice Harrison-
Gray (1899-1968).

H αγορά πήγε :

H αγορά πήγε (Β/Ν στη δεύτερη):

Ο Gray στη θέση της Δύ-
σης βγήκε πίκα και ο εκτελεστής 
άφησε δύο φορές έξω (ένα αμ-
φίβολο παίξιμο, αφού η Ανατο-
λή λογικά από την αγορά πρέ-
πει να έχει επτά πίκες), δίνοντας 
την ευκαιρία στον Grey, στον 
τρίτο γύρο του χρώματος, να 
"ξεφορτωθεί" τον άσσο καρό!  
Με οποιαδήποτε άλλη άμυνα, 
στην τέταρτη λεβέ ο Νότος θα 
έπαιζε καρό προς τον ρήγα του 
μορ (για την περίπτωση να έχει 
ντάμα ξερή η Ανατολή) και στη 
συνέχεια θα έδινε δύο φορές 
χέρι στα καρά στη Δύση, χάνο-
ντας μόνο δύο από πίκα και δύο 
από καρό. Τώρα όμως, φοβά-
ται ότι η Ανατολή έχει ντάμα δί-
φυλλη καρό και αποφασίζει να 
πάει από σπαθιά, κατεβαίνοντας 
με κούπα στον μορ και αφήνο-
ντας να τρέξει το εννέα σπαθί. Ο 
Gray κέρδισε με το βαλέ και συ-
νέχισε την εξαπάτηση του εκτε-
λεστή, παίζοντας το τρία καρό. 
Ο Νότος πήρε το ρήγα του μορ 
και συνέχισε με σπαθί, ελπίζο-
ντας να έχει το ρήγα η Ανατο-
λή. Όταν και αυτή η ελπίδα χά-
θηκε, ο Νότος μπήκε μέσα δίνο-
ντας δύο από σπαθί, δύο από 
πίκα και τη ντάμα καρό. Παρά 
τα λάθη του εκτελεστή (η Ανα-
τολή, στην πρώτη μανς, δεν 
μπορεί να έχει και τη ντάμα 
καρό και το ρήγα σπαθί -- μαζί 
με το επτάφυλλο ισχυρό χρώμα 
πίκα που έχει ήδη δείξει, και ο 
Νότος μετά το ρήγα καρό μπο-
ρούσε ακόμα να βγάλει άνετα 
το συμβόλαιο συνεχίζοντας με 
καρό), δεν μπορεί κανείς παρά 
να θαυμάσει το τέχνασμα του 
Gray (ψευδο--entry creating).
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