
Niech żywi nie tracą nadziei!

W tłumaczeniu na język brydżowy znaczy to po prostu: graj do końca nie oglądaj się za siebie. Nie
myśl o tym, że można było lepszy kontrakt wylicytować, że partner (jak zwykle) nie zrozumiał intencji, że
Piatnik nie łaskawy – po prostu „czytaj ręce” i graj.

Rozdanie  z  Hutniczej   Majówki  Kraków  2017.  Idealna  ilustracja  do  postawionej  wyżej  tezy.
Licytacja toczyła się jak niżej, w żadnym razie nie stawiam jej jako wzór do naśladowania. 
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1 karo 1 pik pas 2 trefl

pas 2 pik !? pas 3 kier !?
pas 3 BA!? pas 6 trefl
Pas 6 kier Wszyscy pas
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N otworzył cieniutko, E wtoczył się pikiem (na wist) jeszcze cieniej, a W, który dzierżył w ręku
żywe 21 PC stanął przed zadaniem niełatwym. Jak ustalić które oczka ma partner. Mariaż pik z waletem
i jeszcze coś? Brak precyzyjnych ustaleń po Drury wyraźnie utrudniał licytację ale jakoś trzeba sobie radzić.
Trzy kier zalicytowane zostało przejściowo z obawy, iż po 3 treflach padnie pas, a  jak wiadomo nowy kolor
na wysokości trzech forsuje itd. E męczył się okrutnie, lepiej jakby zalicytował 3 pik, ale zdecydował się na
ambitne 3 BA.

W świadom problemów uznał, że partner ma coś w treflach (choćby kilka blotek) - skoczył w 6 trefl,
zakładając, że to wystarczająco zniechęci partnera do dalszej licytacji. Niestety stało się jak wyżej. Kontrakt
6 kier nie był tak całkiem beznadziejny. W widne każdy widzi, że górny. Ale przy stole to co innego.

Wist A K karo przebite małym kierem (S zrzuca nieparzyście) i AK kier – spada walet kier. Tu nagle
pstryk i W wyłączył myślenie. Czy N może zmyłkowo  wyrzucić trzeciego waleta kier? W żadnym razie,
przecież rozgrywający może mieć piątego AK kier i od E spadnie w tym momencie dama. Zatem mamy
pewność, że kiery dzielą się 2-4. Nie jest dobrze! Teraz nadchodzi tytułowy moment „niech żywi itd”. Ale W
zamiast „czytać ręce” i grać przytomnie do końca, myśli jak ochrzanić partnera, jaki Piatnik złośliwy i takie
różne. Wyciąga D kier (ręka szybsza od głowy). Po tym „genialnym” pociągnięciu wygrać się już nie da.

A wystarczy tylko uwierzyć, że Piatnik to nie wcielone zło, nie ściągać trzeciego kiera, „przeczytać
rozkład” i wygrać. A rozkład rysuje się taki:
N - 6 kar, 2 kiery, 2 trefle (konkretnie druga  dama) i trzy piki
S – 3 kara, 4 kiery 3 trefle zatem trzy piki.

Gramy praktycznie w widne - trzy razy trefle, trzy razy piki, damę karo i w dwukartowej końcówce
S będzie dokładał atuty a my nadbijamy większymi, bo szczęśliwie ciągle 10 i D są większe od 8 z 9.

Weźmiemy 5 lew kierowych, 3 pikowe, 3 treflowe i jedną karową! Równe 12 lew, za +11               
zamiast -10 impów. Morał: graj do końca i czytaj „Czytanie rąk” w Brydżu :). Proste? Proste!

Tadek Biernat
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