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MONDD A     NEVED!  
Az alábbi mutatvány David Copperfield: A szenvedély tüze című showjában látott kilenclapos kártyatrükk – egy  
lehetséges, általam kitalált – megoldása. Azok számára, akik nem látták a fent említett műsort, most röviden  
ismertetem a hatást:

Hatás: A néző kivesz a megkevert csomagból (ami akár kölcsönkért is lehet) kilenc lapot, amelyeket átad a 
bűvésznek, aki legyezőbe nyitja azokat. Ezt követően a néző mond egy számot egy és kilenc között, és a bűvész 
arra kéri, hogy jegyezze meg a kilenc lap közül a gondolt számra eső kártyát. A bűvész hátat fordít a nézőnek, 
aki ezalatt a kezébe adott kilenc lappal - a bűvész által megmutatott módon - (magában) kibetűzi a saját nevét, 
vagy bárki másét. A bűvész visszafordul és ő is kibetűzi a saját nevét. Ezek után az előadó tévedhetetlen módon 
megtalálja a néző választott lapját, és mindezt anélkül, hogy a mutatvány során akár csak egyszer is látta volna a 
kilenc lap közül bármelyiknek a képoldalát, vagy tudná, hogy a néző milyen nevet betűzött ki.
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Előadás:  A magyarázat könnyebb követhetősége érdekében a használt kilenc lap a következő legyen: a pikk 
lapok az ásztól a kilencesig. Állítsa ezt a kilenc lapot számsorrendbe úgy, hogy a kilenc lapos, képpel lefelé 
néző csomagocska (hátoldal  felöli)  első lapja  az ász,  legalsó lapja  (a képoldal  felöli  első) pedig a kilences 
legyen. Nyissa legyezőbe a kilenc kártyát, és fordítsa őket képpel a néző felé. A következőben a nézővel a felső 
öt  lap  közül  az  egyiket  fogjuk megjegyeztetni,  függetlenül  attól,  hogy a  néző ötnél  nagyobb,  vagy kisebb 
számot mondott. A technika a következő:

Ha a néző  ötöt, vagy annál kisebb számot mondott, akkor az alábbiak szerint járjon el: tegye szabad 
kezének mutatóujját  a  hátoldal felöli első lap képoldalára,  és számoljon: egy.  Majd folytassa a számolást a 
következő  lapnál,  és  így  tovább,  míg  el  nem éri  a  néző  által  megnevezett  számot  (1.  ábra).  Amikor  ez 
megtörtént, kérje meg a nézőt, hogy jegyezze meg a választott számra eső lapot. Ami pedig Önt illeti, Önnek a 
néző által mondott számot kell megjegyeznie, erre a későbbiekben még szüksége lesz.

Ha  a  néző  ötnél  nagyobb  számot  mond,  akkor  a  menetrend  a  következő:  tegye  szabad  kezének 
mutatóujját a képoldal felöli első lapra, és számoljon: egy. Folytassa a számolást a következő lapnál, mindaddig, 
míg el nem éri a néző által mondott számot (2. ábra). Ezzel a technikával a néző ismét a hátoldal felöli öt első 
lap közül fog egyet megjegyezni. Az Ön által megjegyzendő szám ebben az esetben azonos a néző lapjának a 
hátoldal felöli sorszámával. Tehát: ha a néző például a nyolcas számot mondta, akkor most a pikk kettes lesz a 
megjegyzendő lap, Önnek pedig, mivel a választott lap a hátoldal felöli második lap, szintén a kettes számot 
kell megjegyeznie.
Összefoglalva  a  fentieket:  a  néző  megjegyzett  egy  lapot,  aminek  Ön  csak  a  hátoldalát  látta,  Ön  pedig 
megjegyzett egy számot egy és öt között. 
Zárja  össze  a  kártyalegyezőt,  és  a  kilenc  lapos  csomagot  képpel  lefelé  tartva  adja  át  a  nézőnek  azzal  az 
utasítással, hogy amíg Ön elfordul, addig ő a saját nevét, vagy egy általa választott másik - bűvész által nem 
ismert - nevet betűzzön ki a kártyák segítségével. A kibetűzés úgy történik, hogy a néző magában betűzi a nevet, 
és minden egyes betűnél egy lapot rak a nála lévő csomagocska tetejéről az asztalra (3. ábra). Miután a betűzés 
végére ért,  a megmaradt  lapokat az asztalra "betűzött"  lapok tetejére kell  raknia a nézőnek. Egalizáltassa a 
csomagocskát  a  nézővel,  majd  forduljon  vissza,  és  emelje  fel  a  kilenc  lapos  csomagot  az  asztalról. 
Hangsúlyozza,  hogy  Önnek  fogalma  sem  lehet  arról,  hogy  milyen  nevet  betűzött  ki  a  néző,  és  ennek 
megfelelően arról sem, hogy a betűzés során hova került a választott kártya.

10

Szöveg: Bökényi Gergely      Képek: Kelle Botond


