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Gyűszűből konfetti!
Hatás: A bűvész megmutatja az ujján lévő gyűszűt. Ezek után azt beleteszi kezébe, majd egy kis morzsolgatás 
után konfettit szór ki a kezéből.

  
1. ábra 2. ábra 3. ábra

Előkészület: Tegyél a gyűszűbe (nem túl sok) konfettit, majd húzd rá az ujjadra. Ügyelj rá, hogy ne nyomd be a 
gyűszűbe a konfettit, azok lazán kieshessenek belőle!

Magyarázat: Tartsd a jobb kezedet lefelé majdnem függőlegesen a gyűszűvel együtt. Most bal kezeddel tegyél 
egy olyan mozdulatot, mintha elvennéd a gyűszűt (1. ábra). Amikor már eltakartad kezedet, tedd a gyűszűt 
hüvelykujj- palmázsba, és hagyd, hogy kiessen belőle a konfetti bal kezedbe (2. ábra). Morzsolgasd egy kicsit 
(3. ábra), majd mutasd meg hogy konfetti lett belőle.
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Kötélsz nez sí é
Hatás: A bűvész kezében megszíneződik egy kötél, mondjuk kékről pirosra.

Kellékek: A trükkhöz preparált kötelet használunk, ami a következőképpen van elkészítve: Első lépésben egy 
sima  kötelet  veszünk  (lehetőleg  színeset).  Második  lépés:  egy  valamivel  nagyobb  keresztmetszetű,  de 
ugyanolyan hosszúságú kötélről lehúzzuk a pamut csövet.  Az a lényeg hogy nagyon puha legyen, és eltérjen az 
előző kőtél színétől. Ezt keresünk otthon, ha nincs, akkor le kell menni, venni egyet. A kötelet és a pamutcsövet 
az egyik végüknél összevarrjuk, majd a csövet ráhúzzuk a másik kötélre így a pamutcsőben lesz a sima kötél.

Előadás:  Az  előkészített  kötelet  megmutatjuk  a  nézőknek,  majd  végigsimítjuk  azt  és  annak  a  színe 
(ho’-ho’nem) megváltozik.  Ezt úgy tudjuk elérni, hogy a pamut csövet egyszerűen lehúzzuk a sima kötélről. 
(Hasonlóan a sokak által ismert Figaro-féle kötél-kendő trükkhöz.) Azért kell odavarrni a másik végét, hogy az 
nehogy lecsússzon  a  sima  kőtélről  és  ezzel  kellemetlen  helyzetbe,  hozzon  minket.  Egész  jópofa  trükk  és 
mindenki mást várna tőle, de pont ez hozza meg a sikert. Jó gyakorlást, sok sikert kívánok!
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