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Hihetetlen áthatolás

Szöveg: Hutkai Zoltán  Képek: Kelle Botond

Hatás: A bűvész három pénzdarabot és egy átlátszó nejlonzacskót vesz elő. A pénzdarabok egymás után
áthatolnak a zacskón, amit persze a mutatvány végén meg lehet vizsgálni, teljesen sértetlen maradt.
Kellékek: A mutatvány igazából nagyon egyszerű és nem kell hozzá semmilyen preparált eszköz, csak három
egyforma pénzérme és egy átlátszó nem túl nagy nejlonzacskó (bármilyen kb. 30x30 cm-es uzsonnás zacskó
megteszi).
Előadás: Megmutatjuk a zacskót, melynek csak egy nyílása van (akár meg is vizsgálhatják a nézők). Jobb
kezünkbe leszámoljuk a három pénzt, az egyiket közülük ujjpalmázs pozícióba helyezzük: tehát két pénz
valahol a tenyerünkben a harmadik pedig a középső és a gyűrűs ujj tövénél van. Átdobjuk a pénzeket a bal
kezünkbe, de egyet ujjpalmázsban hagyunk. A nézők azt hiszik, hogy mind a három pénzt átdobjuk, holott csak
kettő kerül a bal kezünkbe, amit rögtön ökölbe is szorítunk. A jobb kezünket pedig lazán tartva a zacskóhoz
nyúlunk és az ökölbe szorított bal kezünket beledugjuk a zacskóba. Ekkor a jobb kezünket felfelé fordítjuk
miközben a bal kezünkből a pénzeket a jobb kézre dobjuk. Ezzel mutatjuk meg, hogy a három pénz benne van a
zacskóban (1. ábra), de valójában csak kettő van a zacskóban egy pedig a zacskó alatt a jobb kezünkön. A
pénzeket a jobb kezünkről az asztalra ejtjük vigyázva, hogy a lerakásnál ne lehessen látni, hogy az egyik pénz
nincs benne a zacskóban. Jobb kezünkkel letakarjuk a pénzeket, bal kezünkkel elkezdjük húzni a zacskót, amíg
ki nem csúszik alóla a pénz, máris megtörtént az első csoda: az egyik pénz áthatolt a zacskón. A zacskót
fölemelve és megrázva mutatjuk, hogy a másik kettő benne maradt.

1. ábra

2. ábra

3. ábra

Jöjjön a következő vándorlás. Azt mondjuk, hogy erre az asztalon lévő a pénzre már nincs szükségünk és zsebre
tesszük, de valójában jobb kezünk ujjpalmázsában hagyva a kezünkben marad. Bal kezünkkel benyúlunk a két
pénzért a zacskóba és tenyerünkbe helyezzük őket úgy, hogy az egyik megint ujjpalmázsba kerüljön (közben a
kéz végig a zacskóban marad!). Jobb kezünkkel mutatjuk, hogy itt van a két pénz (2. ábra) és bal kezünkből a
jobb kezünkbe dobjuk a pénzeket, az egyiket bal kezünkben hagyva, majd a bal kezet kihúzzuk a zacskóból. A
nézők persze két pénzt látnak a jobb kezünkön hiszen jobb kezünkben titokban ott lapult egy pénz (amiről azt
hitték, hogy eltettük a zsebünkbe). Jobb kezünkről ledobjuk az asztalra a pénzeket és megint jöhet a csodálatos
áthatolás.
Most a zacskóban van egy pénz, van egy ami áthatolt az asztalon és egy a bal kezünkben, amiről a nézők azt
hiszik, hogy a zsebünkben van. Nos hát jöjjön az utolsó csoda, benyúlunk bal kézzel a zacskóba és megfogjuk,
majd fel is mutatjuk a benne lévő pénzt. Most jobb kezünkkel eltakarjuk a pénzt és úgy teszünk, mintha
kivennénk a zacskóból. Valójában ez a pénz benn marad a zacskóban a jobb kéz takarásában és a bal kezünkben
lévő titkos pénzt mutatjuk föl (3. ábra). Azt mondjuk, hogy most megpróbáljuk kívülről belevarázsolni a
zacskóba a pénzt. Fölmutatjuk a pénzt bal kézben tartva és a jobb kéz takarásába helyezzük, ekkor beleejtjük
bal kezünkbe és az ott takarásban levő pénzt mutatjuk föl. Jöhet a csoda: a pénz belekerül a zacskóba. Ekkor
megint egy pénz van a bal kezünkben egy a zacskóban és egy az asztalon.
A mutatvány végén jobb kézzel összeszedjük a két pénzt a zacskóban és az asztalon levőt és benyúlunk a
zsebünkbe, mintha kivennénk az elején betett pénzdarabot. Átdobjuk a két pénzt a bal kezünkbe és az asztalra
dobjuk a három pénzdarabot. Természetesen a mutatvány végén minden megvizsgálható.
Bemutatta
Hutkai Zoltán

Időpont
2002. január 30.

Forrás
Sugár Péter (TV)

17

