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Hüvelykujjas gyűszűeltűntetés
Képek és szöveg: Kelle Botond
Hatás: Az előadó, a közismert mutatóujjas eltűntetéseket követően az 1-6. ábrán látható módon eltűntet, majd
elővarázsol egy gyűszűt.

Magyarázat: A gyűszűt tedd a jobb hüvelykujjadra (6. ábra), és miközben a bal kezeddel a 9. ábrán látható
módon úgy csinálsz, mintha lehúznád a gyűszűt az ujjadról, titokban tedd a gyűszűt jobb kezed középső-, gyűrűsés kisujja közé (7. ábra). Majd a 4. ábrán látható módon mutass rá a bal kezedre. Miután megmutattad, hogy a
gyűszű eltűnt, nyúlj be érte az ujjaid közé (7. ábra) és varázsold elő (6. ábra).

Bemutatta
Kálmán Zsolt

Időpont
2001. március 24.

Forrás
saját ötlete alapján

Buddha papírok



Képek és szöveg: Kelle Botond
Hatás: Az előadó kihajtogat egy papírdarabot, amiben egy kisebb papírlap van, ebből pedig
egy még kisebb lap kerül elő. Kölcsönkér egy érmét a közönségtől, amit belehajtogat a kis
papírba, ezt belehajtogatja a közepesbe, a közepeset pedig a nagyobba. A lapok kihajtogatása
után a pénz eltűnik, majd az újbóli visszahajtogatás és kihajtogatás után újra megjelenik.
Magyarázat: A nagy és a kis papír preparálatlan. A közepes méretű pedig mindkét oldalán
nyitható és mindkét felében van egy-egy kis méretű papír. Vagyis miután az egyik kis papírba
beletetted a pénzt, hajtogasd bele a közepes papírba, a közepes méretű papírt fordítsd meg és
így hajtogasd bele a nagyba. Ha ezek után kihajtogatod a lapokat az érme látszólag eltűnik
(valójában ez a másik kis papír).
Elkészítés: Vágd ki a 10-11. oldalon található alakzatokat a szaggatott vonalak mentén, majd
hajtsd össze őket a folytonos vonalak mentén. Ezután ragaszd össze a két közepes méretű
papírt úgy, hogy a két X (a középső négyzeteken) fedje egymást. Ezután helyezz a közepes
méretű papír mindkét felébe egy-egy kis lapot és az egészet csomagold be a nagy papírba.
Bemutatta
Feodor Attila

Időpont
2001. április 21.

Forrás
Buddha Papiere (viennamagic-kellék) alapján
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