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A kiugró k rtyaá
Hatás: A gumigyűrű segítségével kiugró kártyalap régi bevált mutatvány. Én forradalmasítottam egy egyszerű 
megoldás segítségével. 

Kellékek: Egy csomag kártya és egy gumigyűrű, ami kényelmesen ráhúzható a csomagra.

Bemutatás:  Vegye kézbe a kártyacsomagot és húzasson valakivel a nézők közül egy lapot.  Miután a néző 
visszahelyezte  a  kártyáját  a  csomagba,  hozza  felülre  a  lapot  kedvenc  módszerével.  Húzza a  gumigyűrűt  a 
csomagra úgy, hogy a közepére kerüljön. Mutassa meg a csomagot minden oldalról, és a kezeit is, hogy nem 
takargat és nem rejteget semmit. Végül helyezze a gumigyűrűvel átfogott kártyacsomagot a bal kezébe, osztó 
pozícióba és képes oldalával felfelé. Egalizálja a csomagot és képezzen a bal kisujjával egy rést az alsó kártya 
(a kiválasztott lap) felett (1. ábra). Vegye át a csomagot a jobb kezével biddle pozícióba és tartsa meg a rést a 
jobb hüvelykujjával. Miután ez megtörtént, forduljon egészen balra, emelje meg a jobb mutatóujjával a felső 
csomagrészt és lendítse balra (lendítő emeléssel). Csíptesse ezt a fél csomagot a bal hüvelyk- és mutatóujja 
tövébe, majd folytatva a mozdulatot húzza a jobb kezében maradt alsó félcsomagot jobbra, egészen addig, amíg 
teljesen elválik  a felső csomagrésztől  (2.  ábra).  Rögtön ezután nyomja a behajlított  mutatóujját  középen a 
gumigyűrűre és a hüvelykujjával engedje el az alsó kártyát. Görbítse felfelé ugyancsak a jobb hüvelykujjával a 
félcsomag hátsó keskeny oldalát, hogy a választott kártya némileg eltávolodjon a jobb kézben lévő félcsomag 
alsó felétől. 

      
1. ábra 2. ábra 3. ábra

Ezek  voltak  az  előkészítő  mozdulatok,  most  jön  a  döntő  manőver,  melynek  lényege,  hogy mindkét  kezét 
egyszerre mozgassa.  Tehát tegyen mindkét kezével egy fél fordulatot, de a bal kezét az óramutató járásával 
ellentétesen, a jobb kezét pedig az óramutató járásával megegyező irányba fordítsa. Így a néző kártyája szinte 
automatikusan kifordul  a  gumigyűrű  fogságából  (3.  ábra).  Nagyon  fontos,  hogy a  jobb  kezét  magasabbra 
emelje a benne lévő félcsomaggal, tehát  a jobb félcsomagnak a bal kézben lévő félcsomag felett kell lennie. 
Végül  fogja  át  a  bal  ujjaival  a  két  félcsomagot,  egalizálva  és  egyesítse  őket.  Rögtön  ezután  vegye  át  a 
kártyacsomagot a jobb kezébe és dobja a néző kinyújtott tenyerére. A választott kártya kifordul a csomagból. 

Megjegyzés: Sokkal hatásosabb, ha a választott lap megfordulva pottyan ki a csomagból. Ezt könnyen elérheti, 
ha a felülre hozás után a csomagot a „Braue reversal” nevű fogással fordítja meg. (Ezt a következőképpen teheti 
meg: jobb kézzel biddle pozícióban tartja a csomagot, a választott lap felül van. Nyisson rést a felső lap alatt és 
bal kézzel tegye a csomag alsó felét képpel felfelé a csomag tetejére, majd a pakli  másik felét is tegye fordítva 
felülre. Ezzel elérte, hogy alul legyen megfordulva a választott kártya.) Ezután minden a leírás szerint megy. A 
mutatványt és a fogást sokkal nehezebb és hosszabb végigolvasni, mint végrehajtani. Próbálja ki! Csinálja végig 
törésmentesen, így az egész fogássorozat egy pillanat műve. 
Jó ugratást!
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