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KORONGOK VÁNDORLÁSA
Képek és szöveg: Kelle Botond

Hatás: Az előadó előtt az asztalon két festett fakorongokból álló torony áll, ezek mellett egy henger, egy
paraván és egy doboz (1/A). A korongok sorrendje (föntről lefelé): sárga, fekete, piros, zöld, fehér és kék. A
bűvész a kezébe veszi a hengert (amely alul nyitott) és letakarja vele az egyik tornyot (1/C). Mikor felemeli,
a legfelső (sárga) korong már nincs a torony tetején, a bűvész megmutatja, hogy a henger üres (2/A). A
hiányzó korong megjelenik a dobozban (2/B), majd visszakerül a helyére (2/C). A bűvész ekkor a másik
toronyhoz lép (3/A), eltakarja egy paravánnal (3/B) és leír fölötte egy varázskört (3/C). A piros korong
(felülről a harmadik) eltűnt (4/A), természetesen ez is a dobozból kerül elő (4/B), majd vissza a helyére
(4/C). A bűvész újra előveszi a hengert, megmutatja, hogy üres (5/B), majd leteszi az asztalra (5/C) és
megjelentet alatta egy harmadik tornyot (6/B).
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Magyarázat: Az első torony alsó öt korongjára egy öt korongot imitáló salnitornyot (2. ábra) húztam rá, és
erre tettem rá a sárga korongot. Miután ezt letakartam, a hengert salnitoronnyal együtt emeltem fel, és mivel
ennek belseje feketére van festve, a henger üresnek tűnt. Ezek után elővettem a már előre a dobozba készített
sárga korongot. A második torony titka egy salnikorong (3. ábra), ami a paraván takarása mögött rácsúszik a
piros korongra. Az elővarázsolt piros korong természetesen szintén a sárga mellé volt készítve a dobozba. A
harmadik tornyot pedig nem más, mint az első toronyról lehúzott salni és az azon lévő „eltűnt” sárga korong,
ezt jelentettem meg a mutatvány végén.
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Forrás
Václav Zůra által készített kellékkel és leírásának alapján

CSAJFELSZEDŐ trükkök
Fordította: Kékesi Dániel

Ára: 299 Schilling (6000 Ft)

A viennamagic tavaszi ajánlatai között szerepel ez
videokazetta, melyet a cég a legforróbb ajánlatként
tüntet fel:
Ez a szezon legforróbb VIDEO ajánlata! A kazettáról
megtudhatja, hogy hogyan tud egyszerű bűvésztrükkök
segítségével gyorsan és hatékonyan csajokat felcsípni!
Húsz meglepő és szórakoztató gag és trükk, amelyeket
ön percek alatt megtanulhat.
Mivel a trükkök előkészítése minimális és különleges
kellékek sem kellenek hozzá, bármely étteremben,
kocsmában vagy diszkóban bemutatható.
Ráadásul eláruljuk önnek, hogy hogyan tud lebegni. A
nézők előtt áll, leveszi a zakóját, hirtelen egy pohár sört
tart a kezében. Egészségére! Eddig jó, most viszont a
zakóját a lába elé tartja, és kb. 10-20cm magasra a
levegőbe emelkedik! Ön valóban lebeg! Egyedül ez a
hatás többet ér mint maga a kazetta! Higgyen nekünk!
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