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Tisztelt Aktuális Mágia Szerkesztőség!
Gratulálok a laphoz. Igazán színvonalas! Mint újdonsült előfizetőjük további sikeres munkát kívánok
Önöknek. Én 39 éves vagyok és 27 éve vagyok rabja ennek a varázslatos világnak, amit bűvészetnek hívunk.
Abban a reményben küldöm ezt a mutatványleírást, hogy sok olvasónak örömet szerzek vele. Ha tetszik, majd
újak követik…
Üdvözlettel:

Jónás István, Pusztadobos

És mégis van egy tojásom!
Szöveg: Jónás István

Hatás: Bűvészünk megmutatja mindkét kezét, hogy üresek. Majd egyik kezét ökölbe zárja és egy
selyemkendőt dug bele. Ezután szétnyitja ujjait és íme a kendő tojássá változott át. De, hogy a nézők kellően
el ne csodálkozzanak, rögvest elárulja a trükk nyitját. Megfordítja a kezében a tojást, amin jól látszik egy
ötforintos nagyságú lyuk és a lyukon keresztül a selyemkendő, amit bűvészünk az imént gyömöszölt bele.
Ezután kiveszi a kendőt a tojásból és azon nézők kedvéért, akik az imént kevésbé figyeltek volna, bűvészünk
ismét bemutatja lépésről lépésre haladva a mutatvány lefolyását. Tehát előveszi a preparált tojást és úgy tartja
a kezét, mintha üres volna. Beledugja a kendőt a kezébe, pontosabban a kezében tartott tojásba. Majd
felmutatja a tojást és az azon lévő lyukat, amin keresztül jól látszik az imént bedugott kendő. De hogy a
közönségnek azért legyen min szórakoznia, bűvészünk leveszi a lyukat a tojásról és rögtön feltöri azt egy
üvegpohárban, bebizonyítva, hogy ez valóban egy igazi friss, tanyasi tojás!
Kellékek: 2 db külsőre hasonló tojás (az egyik valódi, a másik üres műanyag tojás kb. ötforintos nagyságú
lyukkal az oldalán). A valódi tojásra viszont egy öntapadós matricát ragasztunk, melynek színe megegyezik a
kendő színével, formája pedig hasonlít a preparált tojáson lévő lyukra. Szükségünk lesz továbbá egy vékony
selyemkendőre, egy Daumenspitz-re, és egy üvegpohárra.
Előkészület: Tegyük a valódi tojást és a műujjat ugyanabba a zsebünkbe. Palmírozzuk a műtojást egyik
tenyerünkben legyen a kendő is vékony csíkban felgöngyölve, felső csücske mutató- és középső ujjaink közé
csippenve.
Előadás: Jelentessük meg a kendőt (engedjük legurulni a kezünkből, két ujjunk tartsa csak a felső csücskét)
és húzzuk rajta végig valóban üres kezünket, majd tenyérrel a nézők felé fordulva mutassuk meg: ez a kezünk
üres. Tegyük át a kendőt ebbe a kezünkbe, de titokban a preparált tojást is vegyük át ugyanazzal a mozdulattal
és a mozdulatsor megszakítása nélkül a most már üressé vált kezünket is húzzuk végig a kendőn, majd
fordítsuk tenyérrel a közönség felé: ez a kezünk is üres! Ezek után a hatásnál leírtak szerint végezzük a
mutatványt. Amikor a nézők szeme láttára kihúzzuk a kendőt a tojásból tegyük a műtojást egy pillanatra abba
a zsebünkbe, amelyikben az igazi tojás van, majd mutassuk meg a kendő mind a két oldalát. Amikor
másodszorra magyarázzuk el a trükköt a közönségnek, akkor már a valódi tojást vegyük elő a zsebünkből a
műujjal együtt és a kendőt most már ebbe dugjuk bele. Amíg a lyukat mutogatjuk a tojáson, szabaduljunk
meg a kendővel teli műujjtól (pl. bal oldalunkkal a publikum felé fordulva rejtsük jobb nadrágzsebünkbe)
majd fejezzük be a mutatványt a hatásnál leírtak szerint. Kellemes bűvészkedést!

Várjuk a további mutatványokat!
Küldj te is trükkleírást az Aktuális Mágiába,
és ingyen leközöljük apróhirdetésed!
Címünk: 2040. Budaörs Pf. 100.  aktmagia@freemail.hu
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