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Lokátorkártya
Hatás: A néző választ egy lapot, amit a bűvész (anélkül, hogy megnézné bármelyik lapot, vagy rést tartana – 
beemel a csomagba, a nézők instrukciói szerint. Majd – egy újabb emelés után – megnevezi a választott 
lapot, amely időközben megfordult a pakliban.
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Magyarázat: Vedd a jobb kezedbe a csomagot, és kezd balra lapozni a kártyákat, úgy, hogy a nézők lássák a 
lapok képoldalát. Mondd, hogy valahol állítsanak meg, itt emeld ketté a csomagot, és az alsó felét tedd az 
asztalra, a többi lapot hagyd a bal kezedben. Most mutasd meg mindenkinek a legalsó lapot, és közben a jobb 
hüvelykujjadat  csúsztasd a  felső  lap  alá,  majd  a  bal  hüvelykujjadat  csúsztasd a  kártya  sarka  felé,  ezzel 
meghajlítottad a sarkát (1. ábra). Ezután told össze a lapokat, és emeld el a kezedben lévő csomagrészt, 
közben hangsúlyozd, hogy te nem láttad a kártyát.  Ezután tedd ezt  a csomagrészt az asztalon lévőre, és 
emeld el néhányszor, akár több részre is oszthatod. Végül emeld a görbített sarkú lapot alulra, és a 2. ábrán 
látható módon egy kis mozgatással görbítsd vissza. Most a választott lap már felül van, már csak meg kell 
fordítanod.  Ehhez  használd  a  Braue  reversal nevű  kontrollt.  Vedd  a  csomagot  a  jobb  kezedbe  biddle 
pozícióba (3. ábra), és nyiss egy rést a felső lap alatt, ezt a jobb hüvelykujjaddal tartsd. A bal kezeddel vedd 
el a csomag alsó felét és képpel felfelé tedd a pakli tetejére, de közben tartsd a rést. Most vedd el a rés alatti 
összes lapot és képpel felfelé tedd vissza alulra, de bal oldalt hagyd kicsit kilógva (3. ábra). Döntsd meg a 
kezed annyira, hogy a lapok alját lásd, a kártya, aminek a képoldalát látod a néző választott lapja. Egalizáld a 
csomagot, mondd meg a választott lap színét és értékét, majd terítsd ki a csomagot az asztalra! A választott 
lap megfordult. Mindent meg lehet vizsgálni.
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Hank Lee’s Magic Factory

Ez  a  cég  elsősorban  saját  gyártmányú  kellékeit 
árulja,  de emellett  más ismert cégek termékeit is 
forgalmazza.  A  gyárnak  ezres  nagyságrendű 
termékválasztéka  van,  a  trükkök  leírásaiban 
kulcsszavak alapján és tematikusan kereshetsz. Itt 
is van lehetőséged a katalógus végiglapozására.
A  trükkleírásokat  rajzokkal  teszik  érthetőbbé, 
illetve  újdonságként  megnézheted  videón  is 
bizonyos  trükkök  effektjeit,  ezzel  elkerülheted, 
hogy olyasmit  rendelj,  aminek  később  nem sok 
hasznát vennéd.
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