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Kék-piros  cserebere

Hatás: A bűvész elővesz egy kék és egy piros hátlapú csomagot. A néző megkapja az egyiket. Mindketten a 
hátuk mögé veszik a csomagot. Most tetszőlegesen kiválasztanak egy lapot (a hátuk mögött) és kicserélik 
egymással a kiválasztott lapokat. Majd fordítva visszadugják őket saját csomagjukba. Ezt még háromszor 
megismétlik. Majd mindketten előreveszik csomagjaikat és kiveszik belőle a képpel felfelé lévő és más színű 
hátlappal rendelkező négy kártyát. A nézők legnagyobb meglepetésére a bűvész és a néző ugyanazokat a 
lapokat választotta ki a háta mögött saját csomagjából. És a mutatvány végén mindent meglehet vizsgálni. 

Magyarázat:  Válassz ki négy lapot  egy  piros hátlapú csomagból,  és tedd őket egy  kék hátlapú csomag 
legaljára. A kék csomagból keresd ki ugyanazt a négy (kék hátú) lapot és tedd őket felülre. Tedd a néző elé a 
két csomagot és választasd ki vele a pirosat. Vedd fel a kék csomagot, nyisd szét, de az alsó négy lap hátulját 
nem nagyon  mutogasd.  Vedd  a  csomagot  a  hátad  mögé,  vedd  le  a  legfelső  lapot  és  tedd  az  asztalra. 
Magyarázd el a nézőnek, hogy vegye a háta mögé a csomagot ő is, és vegyen ki egy lapot és adja oda neked.  
Most vedd el  tőle a lapot,  amit  ad, és tedd a csomag legaljára,  húzd ki a fölötte lévő (piros) kártyát és 
megfordítva szúrd be valahova a csomagba. Mondd a nézőnek, hogy ő is szúrja be valahova a csomagjába az 
asztalon lévő kártyát, fordítva. Ismételd meg ezt még háromszor. Vagyis a nézőnek mindig a csomag tetejéről 
adj lapot, azt a kártyát, amit ő ad, mindig a csomag aljára tedd, és a néző által adott kártyák fölött lévő piros 
lapok közül egyet mindig szúrj be a csomagba fordítva. Miután négy-négy lapot kicseréltetek, vedd magad 
elé a csomagot, kezdd el lapozni, és vedd ki belőle a képpel felfelé lévő kártyákat (kivétel közben mutasd 
meg a hátlapjukat is). Mondd meg a nézőnek, hogy tegye ő is ugyanezt. Mutasd meg a nézőknek, hogy 
ugyanazokat  a lapokat  adta  a néző neked,  mint  te  neki.  Amíg a közönség csodálkozik,  nyiss rést  a  kék 
csomag alsó 4 (piros) lapja fölött, és miközben megigazítod a piros csomagot, ejtsd rá a felesleges lapokat, 
majd mindkét paklit add ki megvizsgálásra. 
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Gazdag  kínálattal  rendelkező  cég.  A 
főoldalon kb.100 tematikus csoportba osztva 
találod  meg  a  termékeket  (hatás,  kitaláló, 
működési  elv  stb.  alapján).  A  csoportok 
átlagosan  4-5  trükkből  állnak,  ezeket 
megnézheted  oldalról-oldalra  „lapozgatva” 
vagy  –  a  képek  és  címszavak  alapján  – 
megkeresheted  közvetlenül  a  téged  érdeklő 
oldalakat.
A trükkök  leírásai  rövidek,  érthetőek,  sok 
helyen  alkalmaznak  animációkat  a  hatás 
bemutatására.  Van  lehetőség  külön 
termékcsoportokra  való  keresésre  (videók, 
könyvek,  kellékek,  új  termékek stb.),  adott 
listákból,  név  szerint.  Illetve  kereshetsz 
kulcsszavak  alapján  is.  Ha  a  viszonylag 
magas árak és szállítási költségek miatt nem 
is  fogsz  venni  semmit,  akkor  is  érdemes 
kicsit körülnézned.
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