
Az Olvasó rovata 2002/5

Tisztelt Mágikus Szerkesztőség!

Nagy  örömmel  vettem  nemrég  kezembe  kiváló  mutatványokat  tartalmazó  kiadványukat.  Ha  megengedik,  
akkor leírok kedvenc mutatványaimból két szép darabot + egyet (saját találmány). Köszönöm a türelmüket!  
(Az újság korlátozott terjedelme miatt ebben a számban csak egyet közlünk le – a szerk.)
Tisztelettel:

Szőke Tibor, Békéscsaba

Detektív történet
Hatás: A tolvaj (a néző választott lapja) hihetetlen körülmények között eltűnik, majd 4 mesterdetektív elfogja 
a pakliban.

Bemutatás:  Minden  csalástól  mentesen  kiveszem  a  4  ászt  színével  felfelé  és  elmondom,  hogy  ők  a 
mesterdetektívek. A 4 dáma pedig 4 gyémántot jelképez szintén színével felfelé az ászokon. Na mi hiányzik 
még egy jó krimihez? Úgy van! Valóban a tolvaj.  A néző véletlenszerűen húz a pakliból egy lapot. Én is 
láthatom és meg lehet jelölni. Tehát ő a gonosz rabló, akit az ászok alá rakok (szintén felfelé fordítva). Jobb, 
ha  a gyémántokat  külön is  teszem. Összecsukom a legyezőt,  és  jobb kezemmel  leszámolom a fent  lévő 
dámákat a bal kezemből úgy, hogy észrevétlenül az egyiket a néző lapja (a legalsó lap) alá csempészem. A 
négynek hitt 3 dámát hátával felfelé az asztalra teszem. A maradék lapokat szétnyitom úgy, hogy a dámát a 
tolvaj takarja. Egybefogom az egynek hitt két kártyát, és hátával felfelé az ászokra rakom őket. Leveszem a 
legfelsőt,  ami  nem a  néző  lapja,  és  a  dámákra  rakom az  asztalra.  A tolvaj  megkísérli  feltörni  a  széfet. 
Látszólag csak a 4 ász maradt a kezemben, amit színével felfelé fordítok. Két ászt színével felfelé a paklira, 
két ászt pedig (valójában a1úl harmadiknak a néző kártyájával) szintén színével felfelé a paklim alá teszek. A 
csomagot egyszer át is emelem. A rabló közben dolgozik a sötétben. Hátával felfelé megszámolom a dámákat, 
mintha öten volnának. Egyszercsak megszólal a riasztó, és a tolvaj menekülni szeretne. Vajon sikerült e neki? 
Most csalás nélkü1 számolom meg a lapokat, és felfordítom őket. A néző lapja eltűnt. Talán a detektívek 
segíthetnek! Elhúzom a paklit, és középen a négy ász közrefogja a néző kártyáját. 

Megjegyzés:  Nehezebb,  de  sokkal  káprázatosabb  a  levezetés,  ha  a  dámákat  piros-fekete,  piros-fekete 
sorrendbe rakom és számolás közben a másodikat  csempészem a néző lapja alá.  A többit  színével  felfelé 
teszem az asztalra. Így ugyanolyan lesz az asztalon  színével felül (vagy piros vagy fekete) mint a kezemben 
az alsó lap alatt. Keresztbe, hátával felfelé rakom a tolvajt (valójában a negyedik dámát) az asztalon lévő 
dámák tetejére. Amikor megszólal a riasztó felveszem és színével felém, hosszában beütögetem a félig zárt 
bal öklömbe. Utolsó ütésnél a még kilátszó részt (takarásban) elgörbítem és hagyom hogy a jobb tenyerembe 
rugózzon.  Palmírozom miközben  a  bal  öklömre  mutatok.  Gyors  mozdulattal  felkapom az  asztalra  rakott 
három dámát úgy, hogy rájuk ejtem a rejtett negyediket. Hátával felfelé szétnyitom őket és meglegyezem a 
bal öklömet velük, a tolvaj eltűnt és csak a négy dáma maradt. 

 Jobb trükköket tudsz?.
 Várjuk a további mutatványokat!

 Küldj te is trükkleírást az Aktuális Mágiába, 
és ingyen leközöljük apróhirdetésed!

A szerkesztőség címe:  2040. Budaörs Pf. 100.    fbk@freemail.hu
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Szöveg: Szőke Tibor


