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Három kendő szétesése

Szöveg: Feodor Attila  Képek: Péter Imola és Kelle Botond
Hatás: A bűvész összeköt három kendőt láncszerűen (2. ábra), majd egy rövid bűvölés után azok szétesnek (3.
ábra) és a rajtuk lévő csomó természetesen sértetlen.
Előkészület: A mutatványhoz szükséged lesz három (lehetőleg nem egyforma színű) selyemkendőre. Az egyik
kendő két (átellenes) sarkát előre összekötjük és a másik két sarkánál fogva kihúzzuk, így preparálatlannak néz
ki.
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Előadás: Az első kendő két (átellenes) sarkát összekötjük, majd ezt a mozdulatot megismételjük a második
kendővel is. Most vesszük fel az előre elkészített kendőt, majd azt átfűzve a másik két kendőn (1. ábra) szintén
összekötjük – vigyázva arra, hogy az előre megkötött csomót a nézők ne vegyék észre. Ami nagyon fontos: a
harmadik kendőre kibomló csomót kell kötni. Vagyis a kendő egyik végének csúsznia kell a csomóban. Ezt a
legegyszerűbben úgy érheted el, ha először lazán megkötöd a csomót, majd megfogod az ugyanannak a
kendővégnek a csomó két felére eső részeit, és ezt meghúzod. Ha már van egy kendőláncunk (2. ábra), akkor
azt meg is mutathatjuk (persze a széteső csomóra vigyázva, hogy az ne jöjjön még szét). Összegyűrjük a
kendőket és közben a preparált kendőről, eltűntetjük a széteső csomót. Így a három kendő széthullik (3. ábra),
de mindegyiken van egy csomó így a nézők nem értik hogy a csomókon a kendők hogyan hatoltak át.
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A bűvészkedő farkas
Szöveg: Kelle Botond

Ára: 1650 Ft

Ezúttal nem egy kőkemény szakmai könyvet ajánlok figyelmetekbe,
inkább a kortárs meséskönyvek világába kalauzollak el titeket. A Passage
Kiadó mesekönyve még tavaly jelent meg, Slezák Ilona fordításában. A
kiadó leírása alapján: „Rövid, fantáziadús képekkel illusztrált mese a
bűvészkedő farkasról és a ravasz nyusziról.” Kevés ennél jobb ajándékot
kaphat egy gyerek egy bűvésztől, pláne húsvétra. Hacsak nem valami
trükköt.
A történet szerint egy kiugrott bűvésznyúl összebarátkozik, majd
összeköltözik a magányos farkassal, és megtanít neki néhány trükköt.
Telnek-múlnak a hónapok, a nyúl családot alapít. Igen ám, de a többi
farkas meg akarja enni a nyuszikat. A mi bűvészkedő farkasunk azonban
egy ügyes illúziószám segítségével megmenti őket…
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