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LYUKKÁRTYA csomag

Hatás:  A bűvész elővesz  egy csomag kártyát, amelyben a lapok alsó felén lyukak vannak (1.  ábra).  A 
csomagot  megkeverteti  a  nézővel,  majd  belehelyezi  egy  szintén  lyukakkal  teli  fémtokba.  Ezután  kis 
fémpálcikákat szúr a lyukakba (2. ábra), majd megdönti a csomag egyik felét (3. ábra), amelyet az egyik 
pálcika tart, és megmutatja, hogy a csomagból kiszedett lapok mind pirosak, a másik csomagrészben pedig a 
fekete lapok maradtak. A néző összekeveri a csomagot. Az előadó ezek után (hasonló módon) elővarázsolja 
az ászokat, a dámákat. Majd újabb keverés után elővarázsolja a néző által megnevezett bármely (!) lapot, 
vagy akár lapcsoportot (mondjuk a páratlan treff számos lapokat).

   

1. ábra 2. ábra 3. ábra

Magyarázat:  A  kellék  egy  lyukkártyás  adatnyilvántartó  rendszer  modellje  (1946-ból).  Bármely  lyuk 
segítségével két csoportra oszthatók a kártyák (pl.:  színek, értékek, paritás stb. szerint).  Így a lyukakhoz 
tartozó  parancsok  megjegyzésével  három  lépésből  bármely  kártyát,  illetve  6-7  lépésből  bármely 
kártyacsoportot kiválaszthatjuk (és közben a néző nyugodtan megkeverheti bármelyik csomagrészt). 
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90 éve született Rodolfó
Nemrég jelent meg újra gyermekkorom egyik kedvenc 
könyve, amelyben bepillantást nyerhetünk Rodolfó egy 
Lillafüredi  nyaralásának  történetébe,  miközben 
bűvésztrükköket  sajátíthatunk  el.  A  könyvet  csak  a 
hangulata  miatt  is  érdemes  többször  elolvasni,  egy 
ártatlanabb, nyugodtabb világba nyerhetünk betekintést 
néhány órára.  A könyvet  Gács  Judit  (a  mester  lánya) 
írta, ő a történet narrátora, mindet az ő szemével látunk. 
A  rajzokat  Szitás  György  készítette.  A  Rodolfó 
születésének  90.  évfordulója  alkalmából  napvilágot 
látott  mű  232  oldalas  és  az  Ulpius-ház  adta  ki.  Az 
eredetileg  36  Ft-os  könyv  ma  több  mint  ötvenszer 
annyiba kerül (de nem ez az egyetlen dolog, amelynek 
ára  1973-óta  emelkedett).  Ez  Rodolfó  egyik 
legsikeresebb  könyve,  több  mint  negyvennyolcezer 
példány fogyott el belőle annakidején. Ha most nem is 
számíthat  ilyen  tömegméretű  sikerre,  azért  kérlek 
titeket,  ajánljátok  azoknak,  akik  bűvészkönyvet 
keresnek, vagy a bűvészet iránt érdeklődnek. 
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Az 1973-as kiadás címlapja,
a 2001-es ára: 

1880 Ft
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