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Lufi zig-zag

Képek és szöveg: Kelle Botond

Hatás: Ez a kellék a jól ismert Robert Harbin-féle zig-zag illúzió „kistestvére”. Az előadó először üresen
megmutatja a dobozt, majd belelógatja a lufit és felfújja (1. ábra). Ezután két lappal átszúrja a léggömböt és a
doboz közepét ütközésig kitolja oldalra (2-3. ábra). Végül a közepe visszakerül a helyére, a bűvész pedig egy
tűszúrással kidurrantja, demonstrálva, hogy egy léggömb sem sebezhetetlen.

1. ábra

2. ábra

3. ábra

Megoldás: A lufi belelógatásakor egy csőbe kerül, ami a doboz oldalfala mellett fut. Így felfújáskor csak a
léggömb két kilógó vége fújódik fel. A doboz közepét így könnyedén kitolhatjuk, hiszen a léggömb helyzetét ez
mit sem zavarja.
Bemutatta
Rakonczai Máté

Időpont
2002. május 11.

Forrás
Viennamagic

Egy nagyon ász vándorlás
Szöveg: Susán Péter

6ás: A bűvész leteszi a két fekete ászt az asztalra, és a kezében marad a két piros. Hókusz-pókusz, és az ászok
helyet cseréltek.
Kellékek: 4 db ász. (Nem egy költséges mutatvány.)
Előadás: Ez a mutatvány a kedvenc trükkjeim egyike, mivel összesen egy fogást kell alkalmazni, a dublírozást.
Az ászokat rakjuk váltakozó sorrendbe: piros, fekete, piros, fekete. (Természetesen lehet fordított sorrendben
is). Egy pillanatra mutassuk meg a nézőknek a sorrendet. Aztán hátlap felől mutassuk meg a ”felső” lapot
dublírozva. Aki nem ismeri ezt a fogást, az inkább ne is olvassa ezt az újságot! (Ellenreklám!) Tehát most a
néző például egy piros lapot lát. Visszafordítjuk, és az asztalra tesszük a valódi felső lapot (fekete). Persze
tehetjük a néző kezébe, zsebébe… – ezt inkább a fantáziádra bízom. Most a kezünkben levő három lapnál ismét
dublírral megmutatjuk a „felső” lapot, s közben felhívjuk a figyelmet (halló, figyelem ha-ha-ha), hogy az egy
fekete lap. Ezt visszafordítjuk, és a valódi felső lapot (piros) a kezünkben lévő lapok alá tesszük. Most ismét
dublírozunk, és az asztalra tesszük a másik ”piros” lapot is. Látszólag a kezünkben maradt a két fekete ász.
Hihetetlen, de ha most elmondjuk a varázsigét: csiribí-csiribá, akkor megtörtént a varázslatos helycsere. Az
asztalon lesz a két fekete ász, és a kezünkben a két piros.
Megjegyzés: A mutatvány persze királyokkal és bármilyen más lapokkal is működik, és még a varázsigét sem
kell elmondani.
Bemutatta
Susán Péter

Időpont
2002. február 24.

Forrás
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