
Svindli sarok 2002/6

Mottó: A bűvész csal, de aki csal az nem feltétlenül bűvész.

Az  eddig  megjelent  néhány  trükkömhöz  hasonlóan  a  Svindli  sarok  rovatban  is  megpróbálok  olyan  
mutatványokkal  foglalkozni,  amelyek  véleményem  szerint  az  asztali  bűvészetet  kedvelő  olvasókat  
foglalkoztatja  (kártya,  pénz,  szivacslabda,  kendő  stb.).  A  felsoroltakból  először  ismerkedjünk  meg  az  
érmetrükkökkel,  melyek  a  kártyatrükkök  után  a  második  legnépszerűbb  mutatványcsoportot  alkotják.  A 
mutatványokhoz szükséges érmék az 1 forintostól a száz forintosig terjedhet, annak függvényében, hogy a  
trükkhöz melyik a legmegfelelőbb. A gyakorláshoz türelmet, a csaláshoz viszont jó kedvet kívánok. 

Egyből- Három
Hatás: A bűvész felmutat egy 20 forintost bal tenyerében. Jobb kézzel elveszi és az asztalra teszi, közben bal 
kezét  ökölbe   szorítja,  és  mikor  kinyitja  egy újabb  20  forintos  jelenik  meg  ezt  is  az  asztalra  teszi,  majd 
megjelenik egy újabb aztán még egy. Tehát a bűvész egy érméből hármat csinált.

Előkészület: A  trükk  lejátszásához  4  érmére  van  szükséged.  Abból   3  érmét  fogj  be  a  jobb  kezedbe 
tenyérpalmázsba, az utolsó érmét pedig tedd a bal tenyeredbe.

  
1. ábra 2. ábra 3. ábra

Előadás: A mutatványhoz a következő fogást  kell  jó alaposan begyakorolnod:  Az érmét  helyezd el  a  jobb 
tenyérbe az (1.ábrán) látható módon. Az érmének találd meg azt a megfelelő helyét a tenyeredben, hogy a 
kézfejedet nézve a hüvelyk és a kis ujjad maradjon természetes. Fontos addig gyakorolnod, amíg eléred azt a 
laza kézmozdulatot, hogy bármit tudj megfogni ide- oda rakosgatni. Fontos a kezed ne legyen merev, legyen 
természetes. 
Ha már az első fogás kézre esik akkor az előkészületben leírtak szerint, készülj be. Innen indul a második fogás. 
Jobb kézzel közelíts bal tenyeredhez, hogy elvedd az érmét, jobb kéz hüvelyk és mutató ujjával fogd meg az 
érmét és ezalatt a bal kezed középső ujjával a palmázsban lévő legalsó érmét finoman mozdítsd ki helyéről 
(2.ábra), és ejtsd a bal kéz ujjaira. A mozdulatot elölnézetből a 3. ábra mutatja. Még a jobb kezed takarása alatt 
(hogy az érme ne villanjon ki) a bal kezed szorítsd ökölbe. Jobb kézzel a kivet érmét tedd az asztalra. Amikor az 
érmét az asztalra tetted, a bal kézben levő érmét felmutatod, így jelenik meg az első, majd lejátszva ugyanezt, a 
második és harmadik érme.

Bemutatta Időpont Forrás
Papp P. Péter 2002. november 3. Michael Ammar: Easy To Master Money Miracles II.

apróHirdetésHirdetés
Várjuk hirdetésedet!

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

Figyelem!  Bűvészoktatás! 
Sugár  Péter bűvésztanár 
(a  mikromágia  mestere) 
tanítványokat vállal. 
Telefon: 06-1 290-7893

Már  kapható  Sugár  Péter 
legújabb  szemináriumkazettá-
ja,  melyen  a  júniusi,  FBK-ban 
tartott szemináriuma látható!
Telefon: 06-20 593-5247

15

Szöveg: Papp P. Péter    Képek: Kelle Botond


