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Ezt követően most Ön betűzzön ki egy ötbetűs szót, ami lehet az Ön neve, vagy ha az nem felel meg az ötbetűs
kritériumnak, akkor használhatja helyette például a csoda szót. A kibetűzés most is a fent leírtak szerint történik,
és miután a végére ért, a megmaradt lapokat rakja az asztalra tett lapok tetejére.
Most kap szerepet a korábbiak során megjegyzett szám. Ennek ismeretében ugyanis a néző által kibetűzött név
betűszámától függetlenül pontosan meghatározható a választott lap csomagban elfoglalt helye. A képlet a
következő: ha a megjegyzett szám az 5 volt, akkor a választott lap továbbra is a hátoldal felöli 5. helyen van, ha
pedig 5-től különböző számot jegyeztünk meg, akkor a választott lap hátoldal felöli helyét úgy kapjuk meg,
hogy a megjegyzett számot levonjuk az 5-ből. A választott lap helyének ismeretében nem maradt más hátra,
mint hatásvadász módon megmondani, hogy a kilenc lap közül melyiket választotta a néző. Ennek egy
lehetséges módja a következő: tartsa a kilenc lapos csomagot képpel lefelé a bal kezében, jobb kezével vegye el
a felső lapot, mutassa meg a képoldalát a nézőnek, és rövid koncentrálás után jelentse be, hogy az volt-e, vagy
sem a választott lap. Folytassa a lapok ilyen módon való megmutatását addig, míg el nem éri a választott lapot,
és annál diadalittasan jelentse ki: "Igen, ez a választott lap!".
Végezetül néhány fontos pontra szeretném felhívni a figyelmet:
• a trükkhöz használt lapok lehetőleg egy kölcsönkért csomagból származzanak, különben a néző könnyen
arra gyanakodhat, hogy megjelölt hátú lapokkal dolgozik;
• a trükkhöz használt kilenc lapot a nézővel véletlenszerűen választassa ki;
• kínosan ügyeljen arra, és ezt a nézővel is éreztesse, hogy Ön az egész mutatvány során egy pillanatra sem
látja / láthatja a használt kilenc lap egyikének sem a képoldalát.
A rovattal kapcsolatos megjegyzéseit, ötleteit, kérdéseit küldje a szerkesztőség címére, vagy nekem a
bokenyigergo@egon.gyaloglo.hu címre.
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Golyóeltűntetés – egyszerűen
Szöveg: Kálmán Zsolt  Képek: Kelle Botond

Hatás: A trükk klasszikus formája egy picit másként. A bűvész megmutatja kezében a golyót, azt áthelyezi
másik kezébe, az pedig ekkorra már eltűnt.
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Magyarázat: Tartsuk jobb kezünkben a golyót. Bal kezünket fejünk mellett nézők felé kézfejet mutatva
tartsuk, lazán, picit nyitott ujjakkal. A golyót jobb kezünkkel tegyük bal kezünk fölé, figyeljünk arra, hogy
jobb kezünk is végig a kézfejét mutatja a nézők felé (1. ábra). Ekkor tegyünk úgy, mintha jobb kezünkből a
balba ejtenénk a golyót (2. ábra). Persze mi tudjuk, hogy a golyó jobb kezünkben marad tenyérpalmázsban
(3. ábra). A bal kezünkkel olyan mozdulatot tegyünk, mintha megfognánk a golyót, jobb kezünket engedjük
le a testünk mellé, balt pedig mutassuk meg hogy üres.
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