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BŰVŐS KÖR

Szöveg: Kereszti Csaba

Hatás: A bűvész kimegy a szobából. A nézők választanak az asztalon lévő lapok közül egyet közösen.
Amikor visszajön, az egyik néző (médium) a többiek által meghatározott módon egyenként minden lapra
rámutat, mire a bűvész megmondja a választott lapot.
Kellék: Tíz lap, melyek közül az egyik tízes és egy beavatott néző.
Előkészület: A nézővel beszéld meg, hogy ő mutat majd rá a lapokra, mikor visszajössz. Tedd le a lapokat az
asztalra, pontosan olyan elrendezésben, ahogyan a poénok vannak a tízes lapon (négy-négy oldalt egy
oszlopban és egy-egy pedig közöttük felül és alul). A tízes lap minden poénja egy kártyalap helyét jelenti. A
médiumnak a lapokon mindig egy-egy poénra kell mutatnia és amikor a tízeshez ér arra a poénra kell
mutatnia, mely a választott lap helyét jelöli.
Előadás: Tedd le a tíz lapot az ábrán látható módon. Mond el a nézőknek, hogy közösen válasszanak ki egy
lapot és mikor visszajössz egyvalaki mutasson rá minden egyes lapra. Mindegy melyik lapról indulnak ki,
csak kör alakban haladjanak. Ezután hatolj ki a szobából, a többi adott. A nézők választanak egy lapot,
visszajössz és beavatott néződ a megbeszéltek szerint rá mutat minden lapra. Te rájössz a kulcslap
segítségével mi a választott lap. Már csak meg kell nevezni.
Bemutatta
Kereszti Csaba

Időpont
2002. március 19.

Forrás
Rodolfo

„Nincs több kártya”
Szöveg: Susán Péter

Hatás: A mutatvány egy kitűnő gondolatolvasó trükk. A bűvész
megkér egy nézőt, hogy 1 és 10 között a csomag tetejéről tegyen el
annyi kártyát, amennyit akar. Közben a bűvész akár el is fordulhat.
Miután ez megtörtént, a bűvész visszafordul és kijelenti, hogy már
előre tudta hogy hány lapot tesz el a néző. Eközben felülről
leszámol tíz kártyát. Ő is és a néző is a háta mögé teszi a kártyákat
és mindketten egyszerre szedik elő egyesével a lapokat. Érdekes
módon a néző utolsó kártyájára pont egy extra kártyát teszek az
asztalra amelyen ez a felirat áll: „Nincs több kártya!”

Nincs több
kártya

Előkészület: Egy normál csomag kártyába tegyél (hátoldal felől) a
11. helyre egy exra lapot a „Nincs több kártya!” felirattal.
Előadás: A mutatvány teljesen automatikus csak mindent a fent leírtak szerint kell elvégezni.
Megjegyzés: A mutatvány nem csak 1-10 kártya esetén működik. Ha pl. a nézőt arra kérem, hogy 1 és 20
közötti számú kártyát tegyen el, akkor a 21. helyre készítem be előre az extra kártyát. Tehát mindig a lerakott
kártyák száma + 1-dik helyre kerül az extra lap.
Bemutatta
Susán Péter

Időpont
2001. november 14.
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