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AKKOR IS MEGTALÁLOM!
Szöveg: Bökényi Gergely  Képek: Kelle Botond
Hatás: A bűvész kihuzat egy lapot a csomagból, melyet miután a néző megjegyzett visszakever a pakliba. Ezt
követően bejelenti, hogy elég csettintenie, és a választott lap a csomag tetejére ugrik. A beígért csettintés után
megfordítja a felső lapot, de az nem a néző kártyája. Látszólag minden elveszett, de a bűvész kivágja magát: az
imént megfordított lapot képpel felfelé fordítva a képpel lefelé néző csomagba szúrja, majd széthúzza azt, és
kiveszi azt a kártyát, ami közvetlenül a képpel felfelé néző lap alatt van. Természetesen a néző lapja az.
Előadás: Vegye ki a csomagot a dobozából, és keverje, vagy kevertesse meg. Ezt követően húzasson egy lapot
a nézővel, akit kérjen arra, hogy jegyezze meg a választott lapot, majd tegye vissza a többi közé. A csomagba
visszatett választott kártyát keverje a csomag hátoldalára, majd a dupla emeléses technikát használva vigye a
képpel lefelé néző csomag alsó lapját felülre, ezzel a választott kártya a hátoldal felöli második helyre kerül.
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Tartsa a csomagot a bal kezében osztási helyzetben. Jelentse ki, hogy ha csettint, akkor a választott lap felülre
ugrik. Csettintsen a csomag felett a jobb kezével, majd ez után bal hüvelykujjával tolja ki jobbra a csomag felső
lapját (1. ábra), de egyúttal, mintha csak véletlenül történne tolja ki a következő lapot is (ez a választott kártya).
Vegye jobb kezének mutató és hüvelykujja közé a felső lapot, és továbbra is képpel lefelé fordítva vigye jobbra,
eltávolítva kissé a csomagtól. Fordítsa meg a jobb kezében lévő lapot, majd kérdezze meg, hogy az e a néző
kártyája. Ezzel egyidőben bal hüvelykujjával húzza vissza az immár a csomag tetején lévő, kitolt helyzetű
választott lapot, és nyisson egy rést (break-et) alatta. Mikor a néző közli, hogy az Ön kezében lévő lap nem
azonos az általa választottal, Ön színleljen meglepetést, majd vonja meg a vállát, és mondja: "Nem baj, akkor is
megtalálom!". Tegye a jobb kezében lévő lapot a bal kezében lévő, break feletti lapra, majd rögtön ezt követően
tolja előre egyként a két lapot. Tenyérrel felfelé fordított jobb kezével fogja meg az előretolt dupla lapot. Bal
hüvelykujjával kezdje el pörgetni a csomag bal sarkát, majd fejezze be ezt a pörgetést a csomag közepe táján.
Tolja be a jobb kezében lévő dupla lapot a csomagba a bal hüvelykujjával tartott résnél, úgy, hogy a képpel
felfelé néző lap 1/3-a legyen látható. Tenyérrel felfelé fordított jobb kezével fogja meg a kiálló lap(oka)t elülső
rövid éle mentén, és hüvelykujjával húzza előre a csomagból kiálló dupla lap közül a felsőt (ehhez csak a jobb
hüvelykujját mozgassa, jobb kezének többi ujja maradjon mozdulatlan). Bal mutatóujját tegye az imént
előrehúzott lap alatt megbújó, a csomag többi kártyájához képest előrébb álló kártya keskeny éléhez, és tolja be
a csomagba teljesen (2. ábra). Nyissa szét a csomagot, és vegye ki belőle a képpel felfelé néző, a többi közül
kiálló lapot (3. ábra), és a közvetlenül alatta lévő kártyát, amelyet fordítson képpel felfelé, megmutatva, hogy
az a keresett lap.
Megjegyzés: A trükk hatása természetesen korántsem új, számos megoldás létezik rá, ez az én variációm, amely
egy olyan fogást használ, amit Simon Tamástól tanultam, aki mint kártyaátváltoztatási technikát mutatta nekem.
A rovattal kapcsolatos megjegyzéseit, ötleteit, kérdéseit küldje a szerkesztőség címére, vagy nekem a
bokenyigergo@egon.gyaloglo.hu címre.
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