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Remélem sok hasznát vettétek az eddig leírt trükköknek. A mostani egy kicsit más lesz, mint a többi. Amint
észrevettétek változtattunk a fejlécen is: az ismert Metallica együttes neve és a Mentál egyesítésével a rovat
neve Mentallica lett. Hozzászólásotokat a szerkesztőség címére örömmel vesszük. A MÁGIA legyen veletek.

Szöveg: Kereszti Csaba

Hány szál van benne?
Hatás: A nézők kapnak egy-egy skatulyát amiben különböző mennyiségű gyufák vannak. A bűvész hátat
fordít a nézőknek, ők kiválasztják az egyik dobozt. A bűvész egyesével bedobálja a skatulyákat egy zacskóba.
Utána mikor egyesével veszi ki őket, megmondja melyik a választott doboz, és hogy mennyi gyufaszál van
benne.
Kellékek: 6 teljesen egyforma gyufásdoboz (2,3,4,5,6 és 7 szál gyufával), egy zacskó. (Nem kell hozzá: dupla
doboz, mágneses kötél, üvegdomborító kalapács és duplamenetes kóc.)
Előkészület: Az egyik dobozba 2, a másikba 3, a harmadikba 4, a negyedikbe 5, az ötödikbe 6, a hatodikba
meg 7 gyufát tegyél.
Előadás: A hat gyufás skatulyát add ki átvizsgálásra. Fordíts hátat a nézőknek, közben hívd fel a figyelmüket
arra, hogy mind a hat dobozban különböző mennyiségű gyufák vannak 2-7-ig. Kérd meg őket, hogy keverjék
össze a dobozokat úgy, hogy tartalmuk ne változzon. Minden néző vegyen kezébe egy skatulyát. Válasszanak
ki egy dobozt ezek közül közösen. Ezután fordulj vissza, kérdezd meg a nézőktől, hogy kinél van a választott
doboz. Ezután egyesével dobáld a zacskóba a dobozokat, de mikor a választott dobozt dobod bele, azt
résnyire nyisd ki és így dobd bele. Ezután kérd meg az egyik nézőt, hogy a zacskó tartalmát jól rázza össze.
Ha megtörtént, nyúlj a zacskóba és egyesével szedd ki a dobozokat, majd emeld a fejedhez. Mikor a kitolt
dobozhoz érsz, gyorsan számold meg mennyi gyufa van benne és told vissza a dobozt. Mikor az asztalra
helyezed, mondd azt, hogy ez a választott doboz, és mondd el mennyi gyufa található benne. A nézők
csodálkozni fognak majd mikor kinyitják, hogy valóban ez az. De ne hidd, hogy ez száz százalék, mert lehet,
hogy nem fognak csodálkozni. Az is lehet, hogy elküldenek a jó…
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A MÉDIUM
Hatás: A néző által teljesen szabadon választott lap megnevezése, médium segítségével.
Kellék: Egy csomag kártya.
Előkészület: A következő jeleket beszéld meg valakivel: A Pikk kört jelent, a káró treff lapot, a treff káró
színt, és a kör pikket jelent. Az érték meg a következő: a lap értékéhez mindig hozzá kell adni hármat.
Előadás: Add oda a nézőknek a csomag kártyát, hogy keverjék meg. Utána húzass egy lapot valamelyik
nézővel, és miután mindenki megnézte, kevertesd vissza a csomagba. Ezután te csinálj 8 lapból álló
oszlopokat úgy, hogy a képük nézzen felfelé. Ezután adj a médiumnak egy érmét, hogy tegye rá egy lapra. Ő
a megbeszélt jel szerint fogja rátenni. Ezután neked már csak meg kell nevezni a lapot. Próbáld minél
misztikusabban előadni! (Csak jó tanács, hogy ne jöjjenek rá a csalásra).
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