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Örömmel értesítem a rovat olvasóit, hogy megkaptam az
első (és eddig sajnos egyetlen) visszajelzést egy, a
korábbiakban közölt trükkel kapcsolatban. A szóban forgó
észrevételt az újság szerkesztője, Kelle Botond fűzte a
2002/1-es számban megjelent A sziget urai címet viselő
mutatványhoz. Ha kedve van, tartson velünk: nyissa ki a
január-februári számot a 9. oldalon,
és jöjjön

VISSZA A SZIGETRE
Szöveg: Bökényi Gergely

A Sziget urai bemutatása során Botondnak az egyik nézője feltette a kérdést: „Na és hány kártyát tettem a
dobozba?”. Kétségtelenül fogas kérdés, de leleményes szerkesztőnk megtalálta a megoldást.
A lejátszás során, miután a néző betette a leemelt lapokat a kártyadobozba, és Ön elkezdi áttolni a csomag
tetejéről az első 12 lapot, a legfelső kártyát tolja hátrébb a többinél, így az kissé kiáll hátrafelé. Így tegye ezt a
kártyablokkot a másik kezében lévő talon alá. Folytassa a lejátszásban leírtaknak megfelelően azzal az egyetlen
különbséggel, hogy amikor a 12 lapos blokkok csomagról kézbe történő áttolása során elér a hátratolt laphoz
(rendszerint a 3. vagy a 4. 12 lapos blokk áttolása során történik ez meg), kezdje el ennél a lapnál magában
számolni, hogy hány lapot kellett áttolnia, míg elért az utolsó, 4. tizenkét lapos blokk utolsó kártyájáig. Az
eddig számolt lapok száma azonos azzal, ahány lapot a néző a dobozba tett. Ezt az első olvasatra talán
bonyolultnak, és esetleg (minden igyekezetem ellenére is) kuszának tűnő technikát a Sziget uraihoz csatolva
egy csapásra egy „dupla-effektes” trükk született. A fentebb leírt technika – higgyék el nekem – korántsem
olyan nehéz, mint amilyennek tűnik, és kár kihagyni, hiszen kétségtelenül nagyot dob az eredeti hatáson.
Én csak annyit tennék hozzá, hogy számomra a kártya-hátratolásos módszer azt a veszélyt hordozza magában,
hogy egy óvatlan mozdulattal betolom a többi kártya közé, vagy a nézőnek szemet szúr a hátrafelé, a többi
közül kiálló lap. Azoknak, akiknek ezzel azonos gondjaik vannak, javaslom, hogy ne hátratolják a felső lapot,
hanem inkább hajlítsák fel (vagy le) kissé a jobb hátsó sarkát, és a későbbiek során ennél a hajlított sarkú
kártyánál kezdjék a számlálást. (A hajlított sarkot ha nem is látják, de érezhetik ujjaikkal a számolás során.)
Arra bíztatom a Tisztelt Olvasókat, hogy a rovattal kapcsolatos véleményüket, javaslataikat, kritikájukat
mindannyiunk közös érdekében írják meg, és ígérem, hogy amennyiben a fenti példához hasonlóan közérdekű
dologról van szó, úgy az a javaslattevő nevével fémjelezve meg fog jelenni ebben a rovatban.
Üzeneteiket elküldhetik levélben a szerkesztőség címére, vagy e-mailen a következő címre:
bokenyigergo@egon.gyaloglo.hu
A következő két hónapra jó pihenést és gyakorlást, és ne felejtsék: várom az észrevételeket!

Továbbra is várjuk trükkleírásaikat, olvasói leveleiket, tanácsaikat és beszámolóikat. Hiszen
november 24-i ünnepélyes évfolyamzáró partinkon kiosztásra kerülnek többek között:
külföldi szakkönyv, kellékek, valamint egy éves ingyenes előfizetés az Aktuális Mágiára.
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