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Láthatatlan fordulat
Hatás: A bűvész egy papírzacskóval lép a színpadra, belenyúl, és elővesz belőle egy láthatatlan csomagot 
(úgy tesz, mintha egy pakli kártyát tartana a kezében), amit odadob az egyik nézőnek. Megkéri a nézőt, hogy 
vegye ki a kártyákat a dobozból, keverje meg stb. Az előadó megkér egy másik nézőt, hogy mondjon egy 
színt, egy harmadikat pedig, hogy mondjon egy értéket. Utána megkéri a „láthatatlan paklit” tartó nézőt, 
hogy keresse ki ezt a lapot, és fordítsa meg a csomagban, majd tegye vissza a paklit a dobozba, és dobja 
vissza  a  bűvésznek.  Ekkor  látszólag  a  papírzacskóval  elkapja  a  csomagot,  és  a  nézők hallják  is,  ahogy 
beleesik.  Utána  előveszi  a  most  már  látható  paklit,  kiveszi  a  dobozból,  és  a  kezében  elkezdi  lapozni  a 
kártyákat.  Megmutatja,  hogy egy kártya megfordult a csomagban. Leteríti  a paklit  az asztalra, kihúzza a 
megfordult lapot, ami természetesen az első néző által láthatatlanul megfordított kártya.

Magyarázat:  A csomagot két részre kell  osztanod valamilyen logika szerint.  Például  az egyik csoportba 
kerülnek a ♥ (kör) és ♣ (treff) kártyák közül a párosak (2, 4, 6, 8, 10, Q) és a ♠ (pikk) és ♦ (káró) kártyák 
közül a páratlanok (A, 3, 5, 7, 9, J, K), a másik csomagba pedig az össze többi lap. A Jokereket tedd a paklik 
tetejére. Most fordítsd színével felfelé a páros csomagot, és tedd a másik tetejére. Most a csomag egyik fele 
képpel  felfelé  van,  a  másik  fele  képpel  lefelé.  Tedd  vissza  a  csomagot  a  dobozba,  és  tedd  bele  a 
papírzacskóba.  Választass  ki  egy kártyát  a  fent  leírt  módon (legyen mondjuk a  ♥K),  és  amikor  a  néző 
látszólag visszadobja a csomagot neked, csinálj úgy, minta elkapnád a zacskóval. Majd vedd elő a valódi 
csomagot. Most gondold végig, hogy a csomagnak melyik felében van a ♥K (a király páratlan és kör, vagyis 
a csomag alsó felében van). Tehát a csomagot ezzel a felével felfelé vedd ki a dobozából, és a harmadik 
ábrán látható módon, oldalra fordulva kezd el lapozni a kártyákat. Ahogy meglátod a választott lapot, húzd ki 
a bal  mutatóujjaddal  a lapot  a csomagból,  és  a többi  kártya  alatt  csúsztasd a csomag legaljára.  Közben 
folytasd a kártyák átlapozását, mintha csak keresnéd a megfordult lapot. Mikor meglátod a jokert, vigyázz, 
csak egy kártyával lapozhatsz tovább, mert különben a nézők észrevennék a többi megfordult lapot. Mutasd 
meg a megfordult lapot a 4. ábrán látható módon, majd miközben a nézők felé fordulsz, fordítsd meg a teljes 
hátával felfelé lévő félcsomagot (half pass). Majd, még a fordulás lendületével azonnal terítsd ki a csomagot 
az asztalra. Ezután már akár a nézőt is kihívhatod, hogy nézze meg, melyik lap fordult meg. 
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