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A vándorló kendőkarika
Képek és szöveg: Fülöp Tibor

Hatás: Az előadó egy piros és egy kék kötelet megvizsgáltat a nézőkkel, majd megkéri a közönséget, hogy
tetszés szerint válasszanak egyet. Egy önként jelentkező segítő kapja a választott zsinórt: legyen ez például a
piros. A kék kötelet a bűvész egyelőre a vállára teríti és felvesz egy selyemkendőt, amiből egy kendőkarikát
köt. Átadja a kendőkarikát a segítőnek, hogy tartsa meg. A bűvész most átfűzi a választott zsinórt a
kendőkarikán és megkéri a nézőt, hogy a zsinór két végét tartsa erősen. A kifeszített kötélen lóg átfűzve a
kendőkarika. Az előadó most megfogja a kék zsinórt és azt is átfűzi a karikán, majd a zsinór végeit összeköti.
Felhívja a nézők figyelmét arra, hogy a kendőt a piros zsinórra kötötték rá. Megkéri se4gítőjét, hogy háromig
történő számolásra rántsa meg a zsinórját és a sértetlen kendőkarika átrepül a bűvész kék kötelére. A nézők
megvizsgálhatják a kendőt és a zsinórokat is.
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Előadás: A néző mindegy melyik zsinórt választja. A kendőkarika is teljesen szabályos, akár a néző is
megkötheti (1. ábra). A kötelet hajtsuk félbe és dugjuk át a kendőkarikán, majd a lelógó két szárat egyszerre
megfogva dugjuk át a kötél azon részén amelyen a 2. ábra mutatja. Ez egy teljesen szabályos hurok. A néző
most széthúzza a kötél két végét, így a kötelet vízszintesen tartja és a
3. ábrán látható helyzet alakul ki. A 4. ábrán a lényeges rész
kinagyítva látszik és X-el van jelölve a kendőnek azon része, amelyet
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a másik zsinór fűzése előtt kicsit kilazítunk és az így keletkezett résen A
a kék zsinórt be tudjuk fűzni. Rendesen összekötjük a saját zsinórunk
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két végét és már lehet is rántani. A kendőkarika garantáltan átrepül
hozzánk. A nézőt kérjük meg, hogy erősen tartsa a zsinórját, nehogy
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azt is kirántsuk a kezéből, mert akkor oda a hatás.
Megjegyzés: A vándorló kendőkarika nevet viselő trükköt Karl Fulves: The Magic Book című könyvében
fedeztem fel. A könyv 1977-ben jelent meg a Little, Brown and Company (Canada) kiadásában és 195 oldalon
és 10 fejezetben igazán jobbnál jobb trükkök vannak összefoglalva a szokásos bontásban, mint például
kártyatrükkök, pénz-bűvészet, kötélmutatványok, mentál trükkök, humoros számok stb.
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