
 

  ”Kártyabuvészet 2002/2

tegye a többi alá, majd ismételje meg ezt a következővel, utána fordítsa át az egész csomagot, vegye ki az 
alsó lapot, és megfordítva tegye vissza. Hívja fel a néző figyelmét arra, hogy most is ő forgatta a lapokat, ön 
csak tartotta a csomagocskát, és annak ellenére, hogy eddig mindig maradt egy képpel felfelé néző lap, most 
mégis minden lap képpel lefelé néz, amit a csomagocska szétnyitásával mutasson meg.
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A mágikus kártyaóra

6ás:A bűvész  körberak  12  kártyalapot  színével  felfelé  óraszámlap  szerint  az  asztalra.  Ezután  elmondja  a 
nézőnek, hogy képes a jövőbe látni (ami persze nem igaz), és előre tudja, hogy a néző melyik kártyát választja. 
Ekkor megkéri a nézőt, hogy bármelyik kártyát tolja be a kör közepére. Most megmutatjuk, hogy minden kártya 
hátlapja piros, kivéve a néző által választott kártyáé.

Kellékek: 6db kék és 6db piros hátú kártya, valamint: dupla ringzieher, kivágott salnis daumen (az utóbbiak 
nem feltétlenül szükségesek).

Előkészület: A lapokat hátoldal szerint váltakozó sorrendbe rakjuk. (Pl.: kék, piros, kék, piros, kék, piros, kék, 
piros, kék, piros, kék, piros. Vagy másképp is sorba rendezhetjük őket: piros, kék, piros, kék, piros, kék, piros, 
kék, piros, kék, piros, kék.)

        
1. ábra 2. ábra 3. ábra

Előadás: Kirakjuk a fent leírt módon körbe a kártyákat (1. ábra). A néző bármelyik kártyát választ6ja, a lényeg, 
hogy a lapokat úgy szedjük össze, hogy a néző lapját követő kártyát (órajárással egyező irányban) az azt követő 
lapra tesszük, ezt a kettőt a következőre, ezeket ismét a következőre… amíg az összes lap a kezemben nem lesz. 
A lényeg,  hogy mindig  óramutató  járásával  egyező  irányban  szedjük  össze  a  kártyákat.  Most  bal  kézben 
színével felfelé van 11 lap, és az asztalon fekszik a néző kártyája. Most színoldal felől a bal kézből a jobb kézbe 
húzunk egy lapot és megfordítjuk mindkét kezünket (2. ábra). Ekkor a néző két egyforma színű hátlapot lát. 
Most ledobom az asztalra színével felfelé a jobb kézben levő lapot, és mellé baloldalra a balkézben lévő lapok 
közül  a  legfelsőt  (Színoldal  felől.)  Ugyanezt  a  folyamatot  végzem el  mindaddig,  amíg  el  nem fogynak  a 
kezemből a lapok. Az utolsónál egy lap marad a kezemben. Ezt a lapot az asztalon lévő bal kiscsomag alá 
teszem színével felfelé, és fellapátolom vele a csomagot. Ezt egalizálva (vigyázva, hogy szét ne csússzanak a 
lapok) hátlappal megfordítom és visszateszem az asztalra. A jobb oldali csomagot kissé szétterítve ráteszem a 
többi lapra. Tegyük fel, hogy a nézők eddig csak piros lapokat láttak. Most megfordítjuk a mutatvány elején 
félretett kártyát (3. ábra), és nagy meglepetésre ennek eltérő (kék) a hátlapja. 

Megjegyzés:  A mutatvány után  tanácsos  minél  gyorsabban  eltenni  szem elől  a  kártyákat,  pl.  a  zsebünkbe, 
nehogy illetéktelen kezek hozzáférjenek, és könyörtelenül leleplezzék a csalást.  
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