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Összekapcsolódó kártyák

Képek és szöveg: Kelle Botond

Hatás: Az előadó kitépi három – a nézők által szabadon választott – kártyalap közepét (1. ábra). A
kártyákat többször összekapcsolja és szétválasztja (2.-6. ábra), legvégül eltépi (7. ábra), majd
összeforrasztja és kiadja a nézőknek (9. ábra).

Magyarázat: Hajtsd félbe (kicsit ferdén) három kártyalapot, majd tépd ki a közepüket. Tartsd a
lapokat 11. ábrán látható módon. A bal kezedben található alsó lapot és a jobb kezedben lévő lapot
hajtsd össze a 12. ábrán látható módon (ez két félbehajtott lap egymásra illesztve). Ezzel a harmadik
lap automatikusan a 2. ábrán látható pozícióba fog kerülni. Hajtsd fel az alsó lapot, de a mutatóujjadat
hagyd a két összehajtott lap között (3. ábra), ezáltal a középen lógó lap nem fog leesni. Húzd ki a
középső lapot (4. ábra), és vedd a szádba. Hajtsd szét a kezedben lévő két lapot, hogy újra a 12.
ábrán látható pozícióba kerüljenek (5. ábra). Vidd a lapokat a szádban lévő kártyához és a jobb kezed
takarása alatt kapcsold újra össze őket (csak a kártyák jobb szárát takard). Tépést imitálva válaszd szét
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a lapok jobb szárát (7. ábra), majd vedd ki a középső lapot (8. ábra), és tedd ismét a szádba. Bal
kezed gyűrűsujjával nyúlj be az alsó, a jobb kezed mutatóujjával pedig a felső lap két fele közé (12.
ábra) és egy gyors mozdulattal nyisd szét a lapokat (9. ábra). „…és nyugodtan meg lehet vizsgálni a
lapokat – már ha van hozzá gusztusa az embernek.”
Bemutatta
Susán Péter

Időpont
2001. március 31.

Óriásérme

Forrás
A bűvészet bajnokai (TV műsor)

megjelentetés színezés után
Képek és szöveg: Kelle Botond

Hatás: Az ismert érmeszínezési (átváltoztatási) fogásokat (1.-3. ábra) követően az előadó egy óriásérmét
jelentet meg (6. ábra), annak ellenére, hogy mutatvány során kezét és kabátujját többször üresen mutatta meg
a közönségnek. (4. ábra)

Magyarázat: A 7. ábrán látható módon, csíptess egy óriásérmét a kabátujjad hozzád közelebb eső feléhez,
egy csipesz segítségével. A dolog érdekessége, hogy ezzel szabadon mozgathatod a karod (a tested síkjában),
illetve a csuklódat szabadon forgathatod, ezáltal üresen mutathatod meg a kezed (9.-10. ábra). Sőt, ha a
mutatvány elején bal kezeddel letakarod az érmét, miközben elhúzod a kabátujjad (úgy, hogy a nézők
belelássanak), akkor meggyőzheted a nézőket, hogy a pénzt biztosan nem a kabátod ujjából húztad elő.

Bemutatta
Kelle Botond

Időpont
2001. március 24.

Forrás
saját ötlete alapján
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