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 Nagy féldolláros eltűntetése
Hatás: Egy óriásérme eltűnik a bűvész kezei között.

Előadás: Fogjuk a pénzt az 1. ábrán látható módon. Takarjuk el bal kezünkkel a pénzt, majd jobb kezünkkel 
fordítsuk be Tenkai palmázsba. (2.-3. ábra). Ezalatt bal kezünkkel tegyünk úgy, mintha elvennénk a pénzt. 
Jobb kezünket engedjük le, balt pedig emeljük fel, és ügyeljünk arra, hogy a nézők is arra figyeljenek. Ekkor 
mutassuk meg üres kezünket, majd a másikkal jelentessük meg a pénzt (ismételjük meg az ábrákon látható 
mozdulatsort, csak ezúttal visszafelé).

    
1. ábra 2. ábra 3. ábra

Megjegyzés: A képek a bűvész szempontjából láthatóak. Vigyázzunk, hogy kezünket mindig úgy tartsuk, hogy 
a pénz ne villanjon ki! 

Bemutatta Időpont Forrás
Kálmán Zsolt 2002. február 16. Vladimir

CSINÁLD UTÁNAMCSINÁLD UTÁNAM     – HA TUDOD! – HA TUDOD!    

Hatás: A mára már klasszikusnak számító „Csináld amit én!” típusú trükkök egy érdekes variációja, melyben 
a bűvész és a néző párhuzamosan ugyanazt csinálják, és mégis eltérő eredményre jutnak. 

Előadás: Vegye elő a kártyacsomagot, vagy kölcsönözzön egyet a nézőtől. Adja át a paklit a nézőnek, és 
kérje meg, hogy osszon önnek, és saját magának is négy lapot. Szólítsa fel a nézőt, hogy a továbbiakban 
tegye ugyanazt a saját lapjaival, amit ön tesz az önével.
Vegye fel az ön elé tett négy kártyát, és tartsa őket képpel lefelé fordítva osztási helyzetben. Fordítsa meg a 
felső két lapot egyenként, és így tegye őket a kezében maradt két- a néző számára három-lap alá. Fordítsa 
képpel felfelé a következő lapot, és azt is tegye őket a kezében lévő három kártya alá. Ezt követően fordítsa 
át az egész csomagot, majd húzza ki az alsó kártyát, és fordítsa képpel lefelé, így tegye vissza alulra. Húzza 
szét az önnél lévő négy kártyát.  Az ön kezében lévő csomagnak minden lapja képpel lefelé néz,  a néző 
kezében lévőben egy lap képpel felfelé néz. Fordíttassa meg a nézővel a relitens lapot, majd javasolja, hogy 
tegyenek még egy kísérletet.
Ismét tartsa a képpel lefelé néző lapokból álló négylapos csomagocskát osztási helyzetben, és fordítsa meg a 
felső lapot, és tegye alulra, majd ezt ismételje meg a következővel is, után fordítsa át az egész csomagot, 
húzza ki az alsó kártyát, és képpel lefelé fordítva tegye vissza alulra. Mutassa meg Elmesley számolással, 
hogy az önnél lévő lapok mindegyike képpel lefelé néz. A nézőnél persze ezúttal is egy lesz fordítva lévő lap.
Javasolja a nézőnek, hogy tegyenek még egy kísérletet, de most csak egy „csomagot” használjanak, tehát a 
néző  tegye félre  a nála lévő négy  lapot. Tartsa  a játékban maradt  négy lapot  –  melyek  közül  az alsó 
képpel  felfelé  néz  –  osztási helyzetben. Kérje meg  a nézőt, hogy  vegye el a felső lapot, és  megfordítva
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