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Gyűszűk fantasztikus vándorlása
Képek és szöveg: Kálmán Zsolt

Hatás: A bűvész megmutatja, hogy a jobb kezén 4 gyűszű van, a másik kezén pedig nincsen egy gyűszű sem.
Ezek után sorban, tisztán, láthatatlanul átdobálja a négy gyűszűt a bal kezére.
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Előadás: A képek a bűvész szemszögéből láthatóak, a trükkhöz öt darab gyűszűre van szükség. Tartsuk
kezeinket az 1. ábrán látható módon. Ekkor jobb kezünkkel tegyünk egy felfelé irányuló dobó mozdulatot,
tegyük a mutatóujjunkon lévő gyűszűt hüvelykujjas palmázsba, mintha eldobnánk azt a gyűszűt. Ezek után
rögtön bal kezünkkel tegyünk úgy, mintha a levegőből repülő gyűszűt kapnánk el, és vegyük elő bal
hüvelykujjas palmázsunkból a másik gyűszűt. Ekkor bal kezünk középső- és hüvelykujjával tegyük át jobb
kezünk kisujján lévő gyűszűt jobb kezünk mutatóujjára, és eközben bal kezünk gyűrűsujját tegyük bele a jobb
kezünkben palmázsban lévő gyűszűbe (2-3. ábra), és azt onnan kivéve, majd bal hüvelykujjas palmázsba téve
álljunk be a 4. ábrán látható módon. Ekkor ismételjük meg háromszor a fent leírtakat, annyi különbséggel, hogy
mostantól mindig a soron következő gyűszűket rakosgatjuk ujjainkon.
Bemutatta
Kálmán Zsolt

Időpont
2002. március 22.

Forrás
Shimada

Golyó forgatás

Szöveg: Feodor Attila

Hatás: Ez a fogás egyfajta letisztázás, hogy bebizonyítsuk: a mi kezünkben nincs golyó.
Előadás: A golyó klasszikus palmázsban van a bal kezünkben. Összekulcsoljuk a kezünket és a jobb kéz mutatóés hüvelykujjával megfogjuk a golyót ha ezzel megvagyunk akkor a balkezünket tenyérrel a nézők felé fordítjuk,
de ügyelünk arra hogy az ujjak maradjanak összefonódva. A golyót most a balkéz fejére tudjuk helyezni és az
nem látszik, mert a kézfejünk kitakarja a nézők szeme elől. Ezután a golyót tovább pörgetjük a mutató és középső
ujjunk közé majd a jobb tenyerünket is kifordíthatjuk a nézők felé. A mozgássor visszafele való lejátszásával
visszajutunk a kezdeti felálláshoz. A fogást sokszor meg lehet ismételni egymás után. Sok türelmet és kitartást
kívánok a gyakorláshoz!
Megjegyzés: Erre a tisztázásra többféle megoldás is van. Az első a legegyszerűbb, még magyarázatot sem
igényel, mert nem veszünk fel golyót, így bárhogy megmutathatjuk a kezünket az üres lesz, hacsak nem veszünk
bele mondjuk egy fogkefét. Na jó, félre a viccet. A másodiknál az előadónak a kézforgatás alatt 90 fokkal el kell
fordulni és a kisujjal kell forgatni, hogy az a nyüves golyó ki ne lógjon. Ezzel a fogással csak az a baj, hogy ezt
még nem láttam senkitől normálisan bemutatva. Én próbálgattam ezt a fajta fogást, de valahogy nem jött össze
ezért gondolkodtam és a fentiekre jutottam. A fogást nem láttam még senkitől, úgyhogy azt hiszem mondhatom a
sajátomnak. A mozdulat alapja A. Luppen kártyaszedéséhez fűződik.
Bemutatta
Feodor Attila
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Forrás
Saját (A. Luppen nyomán)
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