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Hatás: A bűvész előveszi a kártyacsomagot a dobozából, majd jól megkeveri, és az egyik néző elé teszi. Ezt
követően felír egy jóslatot egy papírra, amit ez után összehajt, és az asztal egy jól látható részére teszi.
Mindezek után megkéri a nézőt, hogy emelje el a csomagot, és onnan, ahol elemelte vegyen el 12 lapot, majd
tegye vissza a leemelt részt. A bűvész ezek után hátat fordít, és arra kéri a nézőt, hogy gondoljon egy számra
egy és tizenkettő között, majd a kivett 12 lap közül a gondolt számnak megfelelő számú lapot tegyen zsebre, a
megmaradó lapokat pedig tegye vissza a csomagra. A példa kedvéért tételezzük fel, hogy a néző hat lapot tesz
zsebre. Miután a néző a megmaradt 6 kártyát visszatette a csomagra, szól az előadónak, hogy elkészült. A
bűvész visszafordul, megkeveri a csomagot, majd a felső 12 lapból egy kártyaórát készít az asztalon. Ezt
követően elmondja, hogy ismét hátat fog fordítani, és a nézőnek ekkor meg kell néznie, hogy milyen lap van az
általa gondolt számnak – mint órának – megfelelő helyen. Példánknál maradva a néző a hat óra helyén lévő
lapot fogja megnézni. Tegyük fel, hogy a kör király az. A megnézett lapot képpel lefelé fordítva a helyén hagyja
a néző, majd szól a bűvésznek, hogy most már visszafordulhat. Az előadó ezt követően megkéri a nézőt, hogy
olvassa fel a papírra írt jóslatot, amelyen a következő áll: "Ön nem a pikk hetest választotta!". Noha a jóslat
igaz, mégis a néző valószínűleg csak butaságnak fogja tartani az egész mutatványt. Az előadó ekkor rövid
koncentrálás után megnevezi a néző választott lapját (tehát esetünkben a kör királyt), és a néző által gondolt
számot (példánknál maradva a 6-ot), majd bebizonyítja, hogy a jóslat korántsem volt olyan buta, mint
amilyennek a néző első olvasatra találta, mert:
•
•
•

a kártyaóra lapjait megfordítva kiderül, hogy azok mindegyike a néző lapjának kivételével pikk hetes;
a bűvész megkéri a nézőt, hogy vegye elő a zsebéből a félretett 6 lapot, amelyek szintén pikk hetesek;
végül a bűvész széthúzza a képpel felfelé fordított csomagot az asztalon, és a néző megrökönyödve
állapíthatja meg, hogy abban minden lap ugyancsak pikk hetes.

Ezt a trükköt egy francia katalógusban találtam meg (1995-ben az ára 110 frank volt). Az általam "kitalált"
megoldása a következő:
Kellékek: (1) Egy csomag kártya, amelynek minden lapja azonos (például pikk hetes). (2) Egy "eltérő" kártya
(például a kör király), amelyiknek a hátoldala azonos a fent említett csomag hátoldalával. Ezt a többitől elütő
lapot hátulról is meg kell tudnia ismerni, ezért valamilyen – a nézők számára szemet nem szúró – módon jelölje
meg a hátoldalát. Tegye a megjelölt hátú lapot a csomag hátoldalára.
Előadás: A trükk teljesen automatikus, kövesse a hatás részben leírtakat a következők figyelembevételével:

•
•
•

Az először említett keverésnél ügyeljen arra, hogy a megjelölt hátú lap a csomag tetején maradjon;
A második keverésnél már a felső 12 lapos blokkot kell megtartani a csomag tetején;
A kártyaóra készítéséhez természetesen a csomag felső 12 lapját használja, mégpedig úgy, hogy az első
lapot a képzeletbeli óraszámlap 12 órájának helyére teszi, a következőt a 11 órának megfelelő helyre, és
így tovább. A megjelölt hátú lap éppen az annyiadik óra helyére fog kerülni, mint amennyi lapot a néző
zsebre tett.

Megjegyzés: Ha a trükk hatása megtetszett (és reményeim szerint ez így van), de nem kíván csak ezért egy
spéci csomagot beszerezni, akkor azt javaslom, hogy vegyen két, teljesen azonos paklit, mindkettőből tegye
félre pl. a piros lapokat, egyet kivéve. Ebből a lapból és a megmaradó kártyákból állítsa össze a csomagot. Ez a
kivételezett helyzetű piros lap lesz a megjelölt hátú kártya. A jóslatot ekkor természetesen módosítania kell
például arra, hogy: "Ön piros lapot választott!".
A rovattal kapcsolatos megjegyzéseit, ötleteit, kérdéseit küldje a szerkesztőség címére, vagy nekem a
bokenyigergo@egon.gyaloglo.hu címre.
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