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Olaj és víz

Szöveg: Susán Péter

6ás: Ez egy környezetszennyező mutatvány lesz! Négy fekete kártya, amely az olajat szimbolizálja és négy
piros kártya (víz) többszöri összekeveredése és szétválása.
Előkészület: Az egyszerűség kedvéért most minden magyarázat nélkül leírom, hogy milyen sorrendbe
rakjuk a kártyákat. A válasz egyszerű: helyes sorrendbe. Tehát képpel felfelé: Treff 10, pikk 9, pikk 8, treff 9,
káró 9, kör 8, pikk 10, treff 8, kör 10. Ha utánaszámolunk, máris fényt deríthetünk az első csalásra, hogy
valójában kilenc lapra van szükség. (Ja, így már nem is olyan érdekes!!)
Előadás: A kártyák képpel felfelé vannak a kezünkben. Simán tegyük le a 4 fekete lapot színnel felfelé (Pl.
az asztalra). Most jönnek a pirosak, amelyeket Elmsley számolással (miket nem tudok) mutassunk meg majd
fordítsuk háttal felfelé. A kezemből egy pirosat (valójában feketét) az asztalra teszek. Erre jön az asztalról
egy fekete. Ismét a kezemből egy piros, majd az asztalról egy feketét, most (figyelem!) a kezemből Bukle
fogás segítségével egyszerre két lapot teszek le (vigyázva, hogy nehogy szétcsússzon, mert akkor annyi a
trükknek), most jön az asztalról egy fekete, és a kezemből az utolsó piros. Most felveszem a lapokat,
megmutatom a felső lapot (hátlap felől), hogy fekete és az asztalra teszem. A következőt megmutatom, hogy
piros és ráteszem az asztalon levőre. Majd a következőt megmutatom, hogy fekete és nem (!!!) teszem le,
hanem megmutatom az azt követő lapot is, hogy piros (nem változtatom meg a két lap sorrendjét). A két
lapot simán visszateszem a csomagra, és az asztalon levővel ugyanezt teszem. Eközben magyarázom, hogy a
piros és fekete kártyák ill. a víz és olaj összekeveredtek. Most színnel felfelé fordítva a felső négy lapot az
asztalra teszem. Meglepő módon ezek csak feketék, és a kezemben maradt lapokat Elmsleyvel átszámolom.
Így csak piros lapokat lát a néző. Tehát a víz különvált az olajtól (ólajtó?! – miket beszélek). Most
megismétlem ezt az egészet (ha nem baj, most nem írnám le újra)a különbség csak annyi, hogy második
alkalommal az Elmsleynél az utolsó piros lapot alulra teszem és háttal felfordítom az egészet. Kitartás, az
utolsó fázis következik!!! Szétnyitom a kezemben levő látszólag csak piros lapokat, de úgy hogy az utolsó
két lapot egy lapként mutatjuk. Így lát a néző négy lapot a kezemben (legalábbis, ha jól csinálom.)Az
asztalon levő fekete lapokat balról jobbra bedugdosom a kezemben levők közé. Az utolsó fekete legfelülre
kerül. Összetolom a lapokat és a négy felső lapot (hátlap felől) úgy ahogy van az asztalra teszem, a
kezemben levőkből pedig kettőt alulra teszek. Most felteszem a nagy kérdést: Hol van a víz?-(A csapban!)A
néző bármelyiket mondja, mindkét esetben Elmsley számolással meg mutatom, hogy az olaj teljesen elnyelte
a vizet, vagyis sehol nincs piros kártya. Hát ezért imádom én a pár lapos trükköket. Egyszerű leírni őket.
Megjegyzés: Ha valóban egy környezetszennyező trükköt akarnak, akkor mutatvány után tépjék szét a
kártyákat, és szórják szét a természet lágy ölén!
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apróHirdetés
Új rovatot indítunk az olvasói
kéréseknek eleget téve.

Várjuk hirdetésedet!
(Ára: 10 szóig 300 Ft,
minden további szó +25 Ft)

Figyelem,
Bűvészoktatás!
Sugár
Péter
bűvésztanár
tanítványokat vállal.
Telefon: 06-1 290-7893

Eladnám vagy elcserélném
újszerű
állapotban
lévő
sörösüveg-tejesüveg
helycserémet.
Telefon: 06-20 413-9496

Keresem csere céljából Jeff
McBride hármas manipuláció
kazettáját és más hasonló
témájú felvételeket.
Telefon: 06-30 380-2540

Keresem a Modern Mágia
minden számát (bekötve, jó
állapotban). Más magyar
nyelvű bűvészfolyóiratot vagy
ritka könyvet is vásárolok.
Telefon: 06-23 336-617

Eltűnt a megjelenő botom, a
becsületes megtalálónak egy
eltűnő
féldollárost
tudok
felajánlani. Jelige: „Anyagiak
kizárva.”
Telefon: 06-20 530-3540
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