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REKVISITA SOM INGÅR:
1

Koppar & bollar

8

1a – 3 x plastkoppar
1b – 4 x gula bollar

2

Tumtrick

3

Den svävande vasen

2a – En löstumme
2b – Ett flerfärgat band
3a – En plastvas
3b – En bit rep
3c – En liten gummiboll

9

Ekorrar – 4 x ekorrar i skumplast

10

Pilar överallt –

11

Korttrick

12

Trollstavstrick

4

Hoppande mynt – En plastbehållare

5

Paddeltrick

6

Ringar & rep

7

5a – En paddel
5b – 5 x plastmynt
6a – 2 x ringar
6b – Ett rep
6c – 2 x snören

Den makalösa växande tärningen

8a – En platta med en ihålig tärning fäst vid sig
8b – 2 x plattor
8c – En 8-millimetertärning
8d – En 10-millimetertärning
8e – 3 x 16-millimetertärning

En åttkantig bricka med pilar på

11a – En avsmalnande (tapered) kortlek
11b – Fyra kungar och fyra ess
11c – Win-A-Drink-kort
11d – Två kurvor
11e – Ett prickkort
11f – Ett kort med siffrorna ”1234”
11g – Sju kort till ”Förutsägelsen”
12a – Trollstav

12b – Svävaranordning
Magisk tryckpress
Lådan innehåller även en instruktions-DVD där de flesta tricken förevisas!
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Här hittar du engelska namnen på tricken så du
lättare kan hitta dem på DVD:n
Koppar & bollar (Cups & Balls)
Osynligt kortbyte (Push Up Color Change)
Tummen (Thumb tip)
Falsk kupering (A False Cut)
Utförande: Band från tomma intet (Ribbon From Thin Air)
Fingerfärdighet – Mynt/Boll (Sleight of Hand – Coin/Ball)
Utförande: Det försvinnande bandet (Disappearing Ribbon)
Klassisk palmering (Classic Palm)
Den svävande vasen (The Levitating Vase)
Försvinnande fingerpalmering (Finger Palm Vanish)
Hoppande mynt (Cross Over Coin)
Fransk tappning (French Drop)
Paddelrörelsen (The Paddle Movement)
Fler trick för magikerns kortlek (More Tricks for Wizard‛s Deck)
Myntpaddeln (The Coin Paddle)
Röda & svarta (The Red & Blacks)
De rymmande ringarna (The Escape Rings)
Åskådarens val (The Spectator‛s Choice)
Den magiska tryckmaskinen (The Magic Printer)
Sex kort, sex frivilliga (The Six-Spectator Effect)
Magiska sedeltryckaren (Magic Money Printer)
Två kort kvar (Two-Way Production)
Dubbla dina pengar (Double Your Money)
Vändningen (Turnover)
Öka värdet (Inflated Money)
Du sa det (You Name It)
Tvätta sedeln (Super Clean)
Upp och ner (Upside Down)
Färgläggningsmaskin (Coloring Machine)
De försvunna essen (Lost Aces)
Fyra kungar & ess (4 Kings & Aces)
Kortet & näsduken (The Card & The Handkerchief)
Trick 1: De fyra kungarna & essen (The Four Kings & Aces)
Fallande kort (Falling Cards)
Trick 2: De försvinnande kungarna (The Disappearing Kings)
Vandrande spöket (Walking Ghost)
Trick 3: Återställningen (The Restoration)
Åskådarens namn (The Spectator‛s Name)
Den magiska punkten (The Magic Spot)
Kort från fickan (Card From Pocket)
Vinn ett glas (Win-A-Drink Card Trick)
Det stigande kortet (The Rising Card)
Den långa & korta illusionen (The Long & Short Illusion)
Det envisa kortet (The Stubborn Card)
Den makalösa växande tärningen (The Incredible Growing Die)
Perfekt kupering (The Perfect Cut)
Den försvinnande tärningen (Disappearing Die)
Antalet i varje hög (The Number In Each Pack)
Magisk addition (Magical Addition)
Långt ifrån (Long Distance)
Flyttade tärningsögon (The Moving Spot)
Miraklet (The Miracle)
Tärning till luft (The Spooky Die)
Enastående minne (Marvelous Memory)
Hitta kortet (Finding The Card)
Radar (Radar)
Dubbelkortstekniken (The Double Lift Technique)
Bonustrick (Bonus tricks)
Magiskt byte (Magical Change)
Gör som jag (Do As I Do)
De fyra essen (The Four Aces)
Sim Sala Bin (Sim Sala Bin)
Rätt kort vänt (Odd-One-Out)
Stigande kort (Rising Card)
Ekorrarna (Squirrel Sorcery)
De magiska sjuorna (The Magical Sevens)
Förflyttning till fickan (The Flight To The Pocket)
Det magiska numret (The Magic Number)
Gissa vilken hand (Guess Which Hand)
Förutsägelsen (The Prediction)
Åskådarens dubblett (Spectator‛s Doubles)
Stort mynt genom litet hål (Large Coin Through Small Hole)
Förflyttning till din hand (Transposition In Your Hand)
Mystiska lappar (Psychic Coaster)
Omöjlig genomträngning (Impossible Penetration)
Välj ett nummer (Pick A Number)
Återbesök i åskådarens hand (The Spectator‛s Hand Revisited)
Lång eller kort illusion (Long Or Short Illusion)
Två i handen, en i fickan #1 (Two In The Hand, One In The Pocket #1) Pilen pekar (Arrow Abound)
Två i handen, en i fickan #2 (Two In The Hand, One In The Pocket #2) Pricken i cirkeln (Simple Simon‛s Circle)
Helt borta (The Total Vanish)
Magiska nummer nio (Magical Number Nine)
Trollstavstrick (Magic Wand Trick)
Välj en tid (Pick a time)
Den upphängda pennan (The Suspended Pencil)
Kända namn (Famous Names)
Den svävande trollstaven (The Floating Wand)
Repförlängning (Rope Lengthening)
Den stigande ringen (The Rising Ring)
Återställ en sönderriven tidning (Restore A Torn Newspaper)
Förbättrad upphängd trollstav (Improved Suspended Wand)
Pilar överallt (The Puzzel Arrows)
Trollstavsmagi (Wand Wizardry)
Bläck till vatten (Ink To Clear Water)
Den balanserande bollen (The Balancing Ball)
Guldfisken (Produktion Of A Goldfish)
Staven genom näsduken (The Penetration Silk)
Antigravitation (Antigravity)
Fingerfärdighet – Kort (Sleight of Hand – Card)
Magi med rep (Rope Magic)
Fram- och bakpalmering (Back & front hand palming)
Tre rep (The Rope Trio)
Att framställa ett kort (To Produce A Card)
Ringen omöjligt genom händerna (Impossible Ring Through Hands)

Viktigt
Börja lära dig de enkla tricken som intresserar dig.
Efterhand som du blir bättre kan du lära dig de längre, lite svårare tricken.
Agera självsäker när du står framför publik.
Var entusiastisk när du framför dina trick. Tala så tydligt du kan – om du mumlar kan publiken
missa viktiga detaljer som gör att hela tricket faller.
Ta alltid hjälp från publiken genom att be om en frivillig, och var inte rädd om något skulle gå
fel. Försök i så fall rädda situationen eller gå vidare till nästa trick.
Det blir alltid bättre om du bemästrar några grundrörelser.
Dessa kan du finna i Fingerfärdighets-delen. Nå, du kan utföra de flesta tricken
utan dessa rörelser, men det ser mer professionellt ut om du tränat!

Här är några tips att komma ihåg när du utövar dina magiska trick.
Var säker på att all utrustning är förberedd inför tricket.
Träna på varje trick så ofta att du nästan kan göra dem utan att tänka, och öva framför en
spegel så du vet hur det ser ut från publikens synvinkel.
Träna och slipa på dina berättelser och rörelsemönster som du använder när du framför
dina trick – det är det som skiljer dig från alla andra som gör samma trick.
Ha publiken rakt framför dig. Låt inte folk sitta bredvid eller bakom dig.
Berätta skämt och historier för att distrahera publiken och för att hålla dem
intresserade.
Berätta aldrig för publiken vad som ska hända innan du gjort det. Bra magi bygger på
överraskning.
Upprepa inte ett trick för samma publik. Om du gör det finns det en stor risk att de
kommer på hur du gör, för de vet var de ska titta extra.
Kom ihåg magikerns regel: avslöja ALDRIG dina hemligheter.
Palmering:
I många av tricken förekommer olika typer av så kallad palmering. Palmering kan du läsa
om under de båda Fingerfärdighets-avsnitten. Palmering finns också beskrivet på DVD:n.
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Bonustrick

Demo & Explanation provided for tricks.

Koppar & bollar

Effekt:
Placera en boll ovanpå en kopp och täck den med två andra koppar. Knacka på toppen av stapeln
och bollen vandrar igenom koppen och lägger sig på bordet. Resten av bollarna kan också
passera igenom kopparna och till slut finns tre bollar samlade.

Rekvisita: 3 koppar och 4 bollar
Förberedelser:
I början är en boll i hemlighet placerad i mittenkoppen och tre
i översta koppen, som illustrerat.
Utförande:
1./ Lyft upp kopparna med vänster hand och töm ut de tre bollarna på bordet.
2./ Placera kopparna en i taget på bordet med din högra hand. (Notera: undvik att den i
hemlighet gömda bollen i mittenkoppen faller ut. Att vara skicklig nog att kunna vända upp
och ned på koppen, utan att visa den gömda bollen, är huvudsaken med tricket.) Fig. 1
3./ Lägg en boll ovanpå mittenkoppen. Fig. 2
4./ Stapla de andra två kopparna över mittenkoppen (den med en boll ovanpå sig). Fig. 3
5./ Knacka på toppen och lyft de tre kopparna tillsammans, för att visa att bollen har vandrat
igenom koppen. Fig. 4
6./ Ställ tillbaka de tre kopparna på bordet och täck över den magiska bollen med
mittenkoppen. (Notera: nu finns det i hemlighet två bollar under mittenkoppen, istället för
en som publiken tror.) Fig. 5
7./ Återupprepa steg 3-6 för att visa att den andra och tredje bollen också kan vandra genom
kopparna! Fig. 6

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 5
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Fig. 3

Fig. 6

Tummen

Effekt:
En magiker visar sina tomma händer, plockar fram magiskt puder från tomma intet och strör
det över sin knutna hand. Ett band trollas fram och trollas sedan bort igen.

Rekvisita:
1 löstumme
1 flerfärgat band
Förberedelser:
Stoppa in bandet i löstummen och trä på löstummen på höger tumme.
Grundtekniker för att visa att händerna är tomma: Den här metoden används för att visa
att händerna är tomma. Börja och avsluta alltid tricket med metoden.
1./ Visa dina tomma händer genom att gömma höger tumme bakom vänster hand med
handflatorna mot publiken. Fig. 1
Den här metoden används under utförandet. Håll hela tiden dina händer i rörelse.
2./ Visa din hand med fingertoppar och tumme pekandes mot publiken som bilden visar. Rör på
händerna så att publiken inte får syn på löstummen. Fig. 2

Fig. 1

Fig. 2

Utförande: Band från tomma intet
1./ Visa att båda händerna är tomma genom att använda grundteknik 1. Fig. 1. Rör sedan båda
händerna, med fingertopparna och tummen pekandes mot publiken (grundteknik 2. Fig. 2),
och placera snabbt vänster hand över höger, och utan att publiken ser det drar du av
löstummen och håller den i höger hand. Fig. 3, 4 & 5
2./ Håll löstummen i vänster knytnäve. Låtsas plocka magiskt puder från luften med den andra
handen och strö det över vänster hand. Fig. 6

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

3./ Använd sedan höger tumme och pekfinger för att dra ut bandet från din vänstra knytnäve.
(Notera: håll löstummen stadigt i din vänstra knytnäve när du börjar dra ut bandet.) Fig. 7
4./ När bandet är helt utdraget, skjut in höger tumme snabbt i vänster knytnäve för att trä på
löstummen igen, så att publiken inte ser den. Fig. 8 & 9
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5./ Ta sedan tag i bandet mellan höger tumme och pekfinger. Tänk på att hålla tummen utom
synhåll. Fig. 10
6./ Håll bandet i båda övre hörnen och visa det för publiken. Fig. 11

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Utförande: Det försvinnande bandet
7./ Släpp bandet med vänster hand och lägg handen över den högra samtidigt som du drar
bandet genom vänster hand. Upprepa rörelsen ett par gånger. Utan att publiken märker det
dras löstummen av och göms i hemlighet i vänster hand. Under tiden dras bandet upp med
höger hand. Fig. 12-15
8./ Håll tummen i vänster knytnäve och stoppa in bandet i vänster knytnäve med höger hand.
Använd olika fingrar för att missleda publiken. (Notera: egentligen stoppar du in bandet i
löstummen.)
9./ När bandet är helt inne i löstummen, stoppa in höger tumme i knytnäven och trä på
löstummen snabbt (Fig. 16). Ta sedan bort din högra hand för att visa att handen är tom
(grundteknik 2).
10./ Håll vänster hand stängd och dra uppmärksamheten till den. Säg ”Jag behöver lite magiskt
puder”. Låtsas sedan ta fram puder från din ficka med höger hand. (Notera: ta av
löstummen i fickan.) Fig. 17 & 18
11./ Låtsas sedan att du strör magiskt puder över vänster knytnäve. Be sen en frivillig från
publiken att blåsa på den. Öppna till slut handen för att visa att bandet har försvunnit.
Fig. 19 & 20

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17
Fig. 18
Fig. 19
Fig. 20
Anmärkningar:
Öva på tricket framför spegeln så kan du se vad du behöver förbättra. Kom ihåg
grundteknikerna för att visa att händerna är tomma och att alltid ställa dig så att du inte
avslöjar tricket när du uppträder.
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Den svävande vasen
Effekt:
En bit rep förs in i en vas och på magikerns kommando är den upphängd
i repet.
Rekvisita:
1 vas
1 litet rep
1 liten gummiboll
Förberedelser:
Lägg gummibollen i vasen i hemlighet före uppvisningen.
Utförande:
1./ För in ena änden av repet i vasen tills den når botten. Fig. 1
2./ Vänd upp och ned på vasen, med öppningen nedåt. Dra sedan lite i repet tills bollen fastnar
mellan vasens hals och repet (ett nätt åtdragande av repet gör att bollen lägger sig på
plats). Fig. 2
3./ Ta bort din hand och låt repet dingla nedåt. Det trillar inte ut, utan är fast i vasens hals.
Fig. 3

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

4./ Ta tag i repet som sticker ut ur vasen och vänd på vasen. Vasen hänger kvar! Nu kan du pendla
vasen fram och tillbaka eller i en cirkel. Fig. 4
5./ För att lossa repet håller du vasens hals i ena handen med öppningen mot dig, och varsamt
drar du i repet med andra handen, samtidigt som du kupar handen som håller vasen. Ett
stadigt drag frigör repet och gummibollen rullar obemärkt ner i den kupade handen. Fig. 5
6./ Skicka runt vasen och repet i publiken så de kan undersöka dem. Fig. 6

Fig. 4

Fig. 5
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Fig. 6

Hoppande mynt

Effekt:
Fyra mynt läggs i en handhållen behållare. Genom magi försvinner mynten från ena handen och
dyker upp i andra.
Rekvisita:
1 plastbehållare
5 plastmynt
Förberedelser:
Före uppträdandet fästs ett mynt i botten av plastbehållaren,
exempelvis med dubbelhäftande tejp (medföljer ej).
Utförande:
1./ Visa behållaren, som bilden visar, med mynten på bordet. Fig. 1
2./ Lägg behållaren i vänster handflata och lägg i mynten ett och ett. Fig. 2
3./ Slut nu handen och vänd i hemlighet upp och ned på behållaren. Fig. 3

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

4./ När du öppnar vänster hand igen ser publiken nu myntet som är fastklistrat i botten. Fig. 4
5./ Använd höger hand för att plocka upp behållaren, samtidigt som du sluter din vänsterhand till en
knuten näve för att dölja mynten som fallit ut. Fig. 5
6./ Lägg behållaren i höger handflata och visa undersidan med det fastklistrade myntet (publiken tror
att det är hela högen med mynt och inte bara ett mynt). Fig. 6

Fig. 4

Fig. 6

Fig. 5

7./ Till slut stänger du höger hand. När du öppnar höger hand igen använder du fingrarna till att
vända behållaren upp och ned och visar att alla mynten är borta. Samtidigt öppnar du vänster
hand och visar att mynten nu är i den. Fig. 7

Fig. 7
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Paddelrörelsen

Notera att detta är en förberedelse för tricket ”Myntpaddeln”.

Effekt:
Rörelsen ger illusionen av att du visar båda sidorna av paddeln. I själva verket visar du samma
sida för publiken.
Rekvisita: 1 paddel
Utförande:
1./ Håll paddeln i handen med tumme och fingrar och visa en sida för publiken. Till exempel sida
”A”. Snurra skaftet genom att pressa tummen ner och ut från handen som bilderna visar.
Fig. 1 & 2
(Gå vidare med steg 2 när du har tränat tillräckligt på snurrtekniken.)

A

Fig. 1

Fig. 2

2./ Vänd handen mot din kropp när du snurrar skaftet och visa alltså på så sätt samma sida,
”A”, av paddeln för publiken. Fig. 3
3./ Pressa nu åter tummen mot handen och för tummen inåt mot handflatan, samtidigt som du
vänder hela handen från din kropp. Återigen visar du sida ”A”.

A
Fig. 3

A

4./ Upprepa stegen ovan ett par gånger för
publiken så de tror att de ser båda sidorna
av paddeln. Vänd sedan en sista gång sakta
på paddeln, nu på riktigt och visa den andra
sidan.

Fig. 4

Notera:
Paddeltricket kräver snabbhet och smidighet. Du bör grundligt bemästra tekniken eftersom
det är en nödvändighet då den används genom hela tricket.
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Myntpaddeln
Effekt:
Mynt trollas fram och bort från paddeln på kommando.
Rekvisita: 1 paddel och 2 plastmynt (du kan använda riktiga mynt)
Förberedelser:
Fäst ett av mynten på ena sidan av paddeln (exempelvis med dubbelhäftande tejp) och håll det
andra myntet i vänster hand. Genom att använda Paddeltekniken som du lärde dig i förra
tricket, kommer du att kunna utföra rutinen nedan.
Utförande:
1./ Visa att paddelns båda sidor är tomma. Fig. 5
2./ Dölj paddeln med din vänstra underarm när du i hemlighet vänder på den för att sedan visa
myntet. Fig. 6
3./ Låtsas släppa ner myntet i din öppna vänstra hand och samtidigt som du gör en knuten näve
och låtsas hålla myntet. Visa myntet som du har i vänster hand för publiken och lägg sedan
myntet i vänster ficka. Fig. 7
4./ Visa sedan att båda sidorna av paddeln är tomma. Fig. 8
5./ Repetera steg 1-4, du kan framkalla oändligt många mynt.

(Fig. 6)
(Fig. 5)

(Fig. 7)
Notera:
Med paddeln kan du framföra flera olika trick. Testa med att fästa
exempelvis mindre smycken på en sida av paddeln och skapa dina egna
trick. Glöm inte att du behöver två identiska objekt, varav det ena ska
hållas dolt i handen.
(Fig. 8)
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Ringar på rymmen

Effekt:
Knyt fast trollstaven med två rep så som visas. Knyt ihop repet med två ringar på varje sida om
trollstaven. När trollstaven dras bort försvinner knuten och de två ringarna blir lösgjorda.

Rekvisita:
1 trollstav
2 ringar
2 rep
Utförande:
1./ Håll repen som bilden visar och knyt en enkel knut. Be två frivilliga att hålla var sin ände av
repen. Fig. 1
2./ Trä på en ring på repet på vardera sidan om trollstaven. Fig. 2
3./ Ta tag i en ände från båda repen, en från varje frivillig, och knyt en knut. Ge tillbaka
ändarna till de frivilliga. Fig. 3
4./ Håll knutarna med din vänstra hand och dra ut trollstaven med din högra, samtidigt som de
frivilliga håller kvar repen. Fig. 4
5./ Be de frivilliga att dra i repen och ringarna kommer att frigöras och knutarna försvinna.
Fig. 5

Fig. 1

Fig. 2
Fig. 4

Fig. 3
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Fig. 5

Den magiska tryckmaskinen

Magiska sedeltryckaren

Effekt:
Såhär trycker man pengar genom att använda maskinen. Rulla in ett blankt papper i maskinen
och en sedel kommer ut på andra sidan.
Rekvisita:
1 magisk tryckapparat
Vanligt papper (medföljer ej)
3 sedlar (medföljer ej)

Förberedelser:
Förbered tre blanka papper som är lika stora som sedlarna du använder.
1./ Vrid den övre rullen medurs så långt det går. Fig. 1
2./ Rulla in sedlarna en och en i tryckaren från sida ”A” genom att snurra den nedre rullen
medurs. Fig. 2. Försäkra dig om att sedlarna helt och hållet åkt in i maskinen.
3./ Vänd tryckaren upp och ned. Nu pekar sida ”A” mot publiken. Fig. 3
B Sida

A Sida

B Sida
A Sida

B Sida

A Sida

Fig. 3
Fig. 1
Fig. 2
Utförande:
1./ Håll tryckaren i vänster hand. Fig. 4
2./ Mata in ett blankt ark mellan rullarna genom att snurra på den nedre rullen medurs. Fig. 5 & 6
B Sida
B Sida
B Sida
Fig. 4

Blankt papper

Fig. 5

Fig. 6

3./ Samtidigt som pappret går in i tryckaren kommer sedeln att matas ut på andra insidan. Fig. 7
4./ Fortsätt mata in pappret i tryckaren tills sedeln är helt ute. Fig. 8
5./ Ta sedeln och visa den för publiken. Fig. 9
6./ Repetera steg 2-5, du kommer kunna trycka de andra sedlarna som du sedan innan förberett.
B Sida

B Sida

Fig. 7

Fig. 8
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Fig. 9

Dubbla dina pengar

Utförande:
Skaffa två sedlar i samma valör och mata försiktigt in dem tillsammans i maskinen. Visa din
maskin under framträdandet och be om att få låna en sedel av samma valör från en person i
publiken. Säg ”Jag har kommit på ett magiskt sätt att dubbla pengar!”. Mata in den lånade
sedeln baktill på maskinen och vrid vredet medurs. Se till att de två förberedda sedlarna
matas ut medan den ensamma sedeln matas in.
Säg ”Det är lätta pengar!”.

Öka värdet på pengarna

Utförande:
Mata in en äkta sedel i maskinen.
Visa din maskin under framträdandet och be om att få låna en sedel från publiken som är lägre
än den som du matat in. Säg ”Jag har kommit på ett sätt att öka värdet på pengar!”. Mata in
den lånade sedeln baktill på maskinen och vrid vredet medurs. Se till att den förberedda
sedeln matas ut samtidigt som den lånade matas in.
Säg ”Nu kan jag bli rik!”.

Tvätta sedeln

Utförande:
Mata in ett blankt papper (i samma storlek som sedeln du kommer att använda) in i maskinen.
Under ditt framförande ber du om att få låna en sedel från en person i publiken. Mata in
sedeln baktill på maskinen och vrid det nedre vredet medurs. Mata in den lånade sedeln
samtidigt som det blanka pappret matas ut. Säg ”Hoppsan! Den där fläckborttagningen var lite
för stark den här gången!”. Ge tillbaka det blanka pappret till ägaren. Det här är ett trick som
lämpar sig på en vän. Desto större valör på sedeln desto roligare blir tricket. Givetvis måste
du ge tillbaka den riktiga sedeln efter föreställningen.

Färgläggningsmaskin

Utförande:
Rita vad du känner för på ett blankt papper. På ett annat papper ska du rita en identisk
teckning och färglägga med skarpa färger. Om du är ett datasnille kan du skriva ut en fin
teckning för att få dem helt identiska.
Förbered maskinen med den färglagda teckningen. Under ditt framträdande visar du den
andra teckningen och säger ”Jag är inte så dålig på att teckna men jag kan aldrig bestämma
vilka färger jag ska använda för att avsluta den. Jag tar hjälp av den här maskinen!”.
Mata in teckningen baktill på maskinen och vrid vredet medurs så att den färglagda teckningen
matas ut!
Försök skapa dina egna trick genom att använda maskinen.

-10-

Fyra kungar & ess

Effekt:
Ändra kungarna på fyra spelkort till ess för att sedan få dem att försvinna helt.
Rekvisita:
1 spader kung
3 trickkort
1 blankt kort
1 spader ess
Trickkort

Förberedelser:
Håll de tre trickkorten och esset i handen, lägg det blanka kortet samt kungen med bildsidan
uppåt på bordet. Fig. 1

Trick 1: De fyra kungarna & essen
Visa essen som en solfjäder för att sedan fälla ihop dem och vänd på dem så att bildsidan
pekar nedåt, låt spader esset ligga underst. Byt spaderesset mot spaderkungen och vänd
tillbaka korthögen igen med höger hand som bilden visar i Fig. 7. Fäll sedan ut korten som en
solfjäder från vänster till höger för att visa att alla kort nu är kungar. Fig. 1-9

Fig. 2
Fig. 1

Fig. 4

Fig. 7

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 8
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Fig. 6

Fig. 9

Trick 2: De försvinnande kungarna
Fäll ihop korten och vänd på dem igen så att bildsidan pekar nedåt. Byt nu ut spaderkungen
med det blanka kortet. Vänd tillbaka högen med din högra hand som bilden visar i Fig. 16.
Efter det fäller du sakta ut korten i en ny solfjäder från vänster till höger för att visa att
alla kort nu är blanka. Fig. 10-18

Fig. 10

Fig. 13

Fig. 12

Fig. 11

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17
Fig. 18
Trick 3: Återställningen
Fäll återigen ihop korten och byt ut det blanka kortet med esset. Fäll till sist sakta ut ännu en
solfjäder från vänster till höger och visa att korten nu är ess igen.

Den magiska punkten

Effekt:
Antalet prickar på kortet ändras magiskt framför dina ögon!
Rekvisita: 1 medföljande prickkort.
Utförande:
Håll kortet som i Fig. 1 och säg ”På denna sida finns tre prickar” – faktum är att du täcker ett
tomt fält, men publiken tror att det finns tre prickar. Vänd nu på kortet och täck över pricken
som Fig. 2 visar och säg ”På den här sidan finns fyra prickar”. Vänd igen på kortet och täck över
pricken som Fig. 3 visar och säg ”Men på den här sidan finns en prick”. Slutligen vänder du
ytterligare en gång på kortet och täcker för den tomma ytan som Fig. 4 visar och säger
”Avslutningsvis på den här sidan finns det sex prickar”. Öva på dessa rörelser tills du kan göra
dem snabbt.

Fig. 1

Fig. 2
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Fig. 4
Fig. 3

Vinn ett glas

Effekt:
Ett säkert sätt att vinna ett glas med god dryck. Visa dina vänner tre kort. Be dem att komma ihåg
spader två, som är i mitten. Trots att de tittar noga kommer du alltid att vinna något gott!
Rekvisita:
1 spader ess med en kortflärp fäst på sig
(fäst fast flärpen själv)
1 specialkort
1 spader tre
Förberedelser:
Som du ser är spader två bara en flärp påklistrad på esset.
Detta gör att du kan gömma specialkortet direkt bakom
flärpen (Fig. 1). Sedan när du lägger spader tre ovanpå, som en
solfjäder, ser det ut som tre vanliga kort. Fig. 2
Fig. 2
Fig. 1
Utförande:
Visa korten och be din vän att hålla ögonen på mittenkortet. Vänd sakta på korten så bildsidan
pekar nedåt och be personen att dra ut kortet. Det ser ut som om spader två dras ut. Lägg undan
de andra två korten, fortfarande med bildsidan nedåt. Din vän kommer att vara säker på att ha
valt spader två. Få vännen att slå vad om något att dricka på att rätt kort är valt. När kortet
vänds kommer DU vinna istället!

Den långa & korta illusionen

Effekt:
Två bågformade kort läggs på bordet. De ser olika stora ut. På magiskt vis blir de sedan lika stora.
Rekvisita:
2 bågformade kort i samma storlek.
Hemligt:
Optisk illusion. När korten läggs bredvid varandra som i Fig. 2
ser den högra bågen större ut än den vänstra.
Utförande:
1./ Visa två bågformade kort och lägg dem på bordet. Be en frivillig att peka på vilken som är
längst. Fig. 1 & 2
2./ Plocka upp den andra bågen och låtsas dra i den så den blir uttänjd. Lägg sedan bågen höger om
den utpekade bågen. Fig. 3

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

3./ Fråga åter den frivillige vilken båge som är längst. Personen kommer att vara förbryllad då
denne svarar den ”uttänjda” bågen, som var kortare innan.
4./ Plocka upp den vänstra bågen i din vänstra hand och fläkta med din hand över den. Visa sedan
att bågkorten har blivit lika stora genom att lägga dem ovanpå varandra.
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Tärningen som ändrar storlek

Effekt:
En tärning mer än fördubblar sin storlek under magikerns kontroll.

Hemligt och förberedelser:
Se till att behållaren är korrekt sammansatt före uppvisningen. Fig. 1. Behållaren består av tre
sektioner, A, B & C. Lyft sektion A & B så att det verkar som om det endast är en halva. Den
största tärningen är i själva verket en ihålig tärning fastmonterad på sektion B, vari den
mellanstora 10 mm tärningen kan gömmas. Den minsta tärningen (8 mm) läggs i sektion C.
sektion A

Rekvisita:
1 tärningsbehållare
2 tärningar (8 resp. 10 millimeter)

sektion B

sektion C
Fig. 1
Utförande:
1./ Lyft de två övre sektionerna, A & B, tillsammans för att visa den minsta tärningen.
2./ Ta ut den och använd vilken palmeringsteknik du föredrar (se avsnittet ”Fingerfärdighet
- Mynt”) för att få den att försvinna.
3./ Sätt ihop behållaren och låtsas trycka in tärningen igen genom behållarens väggar
(lägg tärningen obemärkt i fickan).
4./ Lyft upp behållaren och vänd på den TRE gånger.
5./ Lyft de två övre sektionerna (denna gång är det B & C) för att visa den
mellanstora tärningen.
6./ Ta ut den och få även den att försvinna genom palmering. Låtsas sedan trycka in
tärningen i behållaren.
7./ Lyft behållaren, vänd på den TVÅ gånger och lyft sedan toppsektionen för att avslöja
den största tärningen.

Fig. 2
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Tärning till luft

Effekt:
En tärning tycks försvinna mitt framför ögonen på åskådarna.
Rekvisita:
1 tärning
1 trollstav
Utförande:
1./ Knyt din vänstra hand och håll den som du skulle hålla en mikrofon. Lägg en tärning ovanpå
handen.
2./ Låtsas ta tärningen med din högra hand, men egentligen låter du tärningen trilla ner i
vänster hand genom att öppna den lite.
3./ Plocka lätt och smidigt upp trollstaven från vänster ficka med vänster hand. Samtidigt som
du tar tag i trollstaven släpper du ner tärningen i fickan.

Magisk addition
Effekt:
Magikern förutspår summan av tärningsögonen på ovan- och undersidan av tre tärningar, utan
att ens se dem!
Rekvisita:
3 tärningar
Utförande:
1./ Be en frivillig att slå med de tre tärningarna på bordet och att samla ihop dem. Du ska
vända ryggen till.
2./ Med ryggen fortfarande vänd mot publiken ber du åskådaren att lägga ihop tärningsögonen
på de tre tärningarna.
3./ Be åskådaren sedan att lägga ihop ögonen på tärningarnas undersidor med summan från
ovansidorna. Be åskådaren sedan att lägga tärningarna i sin ficka, så du inte kan se dem.
4./ När åskådaren har den totala summan klar för sig och lagt undan tärningarna vänder du dig
mot publiken igen.
5./ Skriv ner ”Jag förutspår att totalsumman blir 21” på en bit papper.
6./ Be åskådaren att högt säga vad summan blev. Summan blev 21, för det blir den alltid.
7./ Ge din lapp till åskådaren och be denne att högt läsa vad du skrev. Detta fungerar alltid
eftersom två motstående sidor på en tärning alltid blir sju!

Jag gissar totalen
är 21
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Flyttade tärningsögon

Effekt:
På magiskt vis ändrar magikern antalet ögon på tärningens sidor!
Rekvisita:
1 tärning
Utförande:
1./ Håll tärningen mellan pekfingret och tummen och visa en sida för publiken. Fig. 1
2./ Genom att vända på handen visar du tärningens motsatta sida för publiken. Fig. 2
3./ Vänd tillbaka handen och visa återigen den motsatta sidan. Fig. 3
4./ Vänd ännu en gång på handen, men nu ska du smidigt och lätt låta tärningen rotera ett kvarts
varv i dina fingrar, och på så sätt visa en annan sida för publiken. Genom att träna mycket på
detta kommer det att se ut som om tärningsögonen magiskt skiftar i antal. Fig. 4

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Den försvinnande tärningen
Effekt:
En tärning försvinner på magiskt vis i en näsduk.
Rekvisita:
1 tärning
1 litet gummiband (medföljer ej)
1 näsduk (medföljer ej)
Utförande:
1./ Trä i hemlighet gummibandet över tummens och pekfingrets fingerspetsar. Fig. 1
2./ Täck dem med näsduken. Lägg tärningen i näsduken och greppa tag i tärningen genom
näsduken så den hamnar bakom gummibandet. Fig. 2
3./ Ryck i näsduken med andra handen. Gummibandet sluter sig kring näsduken och kapslar in
tärningen. Fig. 3
4./ Försök skaka ut tärningen från näsduken för att visa att tärningen är borta, men var noga
med att inte visa klumpen som tärningen finns i. Fig. 4
Tärningen är
" fångad"

Fig. 1
Fig. 2

Fig. 3
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Fig. 4

Magikerns kortlek

Hemligheten med de avsmalnande korten och grundtekniker:
Korten är aningen avsmalnande. Du tar ett kort från kortleken, roterar det ett halvt varv och
stoppar in det i kortleken igen. När du drar fingrarna längs kanterna på kortleken kommer det
kortet att utmärka sig och kan lätt dras ut. Öva på den här tekniken innan du fortsätter med
tricken. Var noga att innan du börjar med dina korttrick att se till att alla kort ligger med den
avsmalnande sidan på samma håll!

Hitta kortet

Effekt: En frivillig väljer ett valfritt kort ur kortleken och kommer ihåg
det. Kortet stoppas sedan tillbaka i kortleken och blandas av magikern.
Kortet hamnar magiskt nog överst i kortleken.
Rekvisita: 1 kortlek.
Utförande:
1./ Be en person i publiken att dra ett kort ur kortleken och komma ihåg det. Fig. 1
2./ Vänd i hemlighet på kortet och stoppa in det i kortleken som bilden visar. Fig. 2
3./ Blanda korten ett par gånger och sista gången dra med fingrarna längs kanten för att dra med
det utvalda kortet så det hamnar överst. Fig. 3
4./ Gör en magisk gest. Visa det översta kortet för publiken. Fig. 4

Fig. 2

Fig. 1

Fig. 4

Fig. 3

Dubbelkortstekniken

Det här är ett bra sätt att förbättra föregående trick. Träna på utförandet och fortsätt sedan med
”Magiskt byte”.
Utförande:
Ta de två översta korten från kortleken och håll dem mellan din tumme och
dina fingerspetsar i på kortets kanter, så att de ser ut som ett enda kort.
Tryck din tumme och dina fingrar mot varandra så att korten sviktar lite. Fig. 5

Fig. 5
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Magiskt byte

Effekt:
När magikern visar kortet för den frivillige och frågar om det är det valda kortet säger den
frivillige ”Nej”. Kortet läggs tillbaka överst i leken. Magikern lägger det översta kortet åt
sidan. Den frivillige ombeds att säga sitt kort högt. Magikern vänder upp det undanlagda
kortet. Det är nu det utvalda!
Utförande:
1./ Repetera steg 1-3 i ”Hitta kortet”.
2./ Håll kortleken i vänster hand, bläddra igenom korten med höger tumme och stanna när det är två
kort kvar att bläddra igenom. Ta upp de båda korten som ett genom att använda
”Dubbelkortstekniken”.
3./ Visa det undre kortet för publiken och fråga om det är det valda kortet. När svaret blir ”Nej”
låtsas du se förbryllad ut och lägger tillbaka korten överst på kortleken. Nu ligger det valda
kortet överst. Lägg det kortet åt sidan.
4./ Fråga nu vilket kort som var det valda.
5./ Vänd sedan upp kortet du nyss la åt sidan för att visa att det är det valda kortet.

De fyra essen

Effekt:
Fyra ess tas ut ur kortleken, stoppas tillbaka och blandas in i igen. På
magikerns kommando lägger sig de fyra essen överst i leken. Fig. 6
Fig. 6
Utförande: (notera: se Fig. 9 för blandningsteknik.)
1./ Visa kortleken med bildsidorna uppåt och plocka ut de fyra essen. Fig. 7
2./ Vänd i hemlighet de fyra korten när du ett och ett stoppar tillbaka dem i leken på olika
platser. Fig. 8

Fig. 7

Fig. 8

3./ Blanda leken några gånger. Den sista gången drar du fingrarna längsmed kanten på leken och
drar ut de fyra essen och lägger dem överst. Fig. 9
4./ Vänd de fyra översta korten, ett och ett, för att visa att alla essen nu är tillsammans överst
på leken. Fig. 10

Fig. 10

Fig. 9
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Rätt kort vänt

Effekt:
En frivillig väljer ett kort och kommer ihåg det och kortet stoppas
tillbaka i leken. Magikern blandar leken. När korten läggs ut i en solfjäder
på bordet är det valda kortet det enda med bildsidan upp. Fig. 11
Utförande:
Fig. 11
1./ Starta tricket med den smalaste änden av korten närmst dig.
2./ En frivillig drar ett valfritt kort och kommer ihåg det. Fig. 12
3./ Magikern stoppar tillbaka kortet i leken, efter att ha vänt på kortleken. Fig. 13
4./ Dela sedan kortleken i två (Se Fig. 14 & 15). Lägg en halva med bildsidan upp och den andra halvan
med bildsidan ner.

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

5./ Blanda ihop båda högarna så att vissa kort har bildsidan upp och andra bildsidan ner. Fig. 16
6./ Magikern känner nu längs kanten på kortleken och drar ut några kort i taget och lägger dem
överst med bildsidan nedåt. Fortsätt tills alla kort som sticker ut är överst (och rättvända).
Fig. 17
7./ Lägg korten på bordet med bildsidan ner och sprid ut dem till en solfjäder. Ett av korten har
bildsidan på motsatt håll och är det utvalda kortet. Fig. 18

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18
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Ekorrarna

Nedan följer en rad trick som passar bra efter varandra. Nästa trick börjar där det förra
slutade, så var uppmärksam på var alla ekorrar tar vägen. Notera att de olika
palmeringsteknikerna finns i ett eget kapitel.
Generell effekt:
Magikern trollar fram tre skumekorrar, får dem att bli fler och får dem att försvinna på ett
underhållande vis. De verkar även bli fler i åskådarens händer.
Rekvisita: 4 ekorrar i skumplast
Hemligt och förberedelser:
Lägg tre skumekorrar i din högerficka och en i vänsterfickan, före uppvisningen.
Utförande: Fram- och borttrolland ekorre
1./ Med de fyra skumekorrarna i byxfickorna som beskrivet ovan, stoppar du avslappnat ner
handen i högerfickan. Greppa en ekorre i ”Fingerpalmeringsposition” och ta upp din hand ur
fickan, hållande ekorren i hemlighet. Sträck sedan ut handen i luften och trolla fram
ekorren vid dina fingertoppar. Du kan också trolla fram ekorren från kavajslaget på en
åskådare, eller från bakom någons öra, eller något annat lämpligt ställe. Fig. 1
2./ När du visar första skumekorren i din högra hand, lägg den i position för ”Försvinnande
fingerpalmering” genom att lägga den i din öppna hand vid basen av ditt ring- och långfinger.
Vänsterhanden vilar lugnt, med handflatan nedåt, på bordet. Fig. 2
3./ Nu, i en smidig, jämn rörelse för du samman händerna och vänder på dem. Detta görs för
att ge sken av att försiktigt kasta över ekorren från höger hand till vänster. Men, istället
för att kasta över ekorren till vänster hand, göms den i vid ring- och långfingret i höger
hand – i fingerpalmeringsposition. Fig. 3

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

4./ För bort din högra hand (med ekorren i) när du sluter din vänstra hand till en knytnäve.
Peka ledigt med höger pekfinger på vänsterhanden som bilden visar. Fig. 4
5./ Pausa ett ögonblick och gör sedan en söndersmulande gest med fingrarna i vänster hand för
att få ekorren att ”upplösas” i din hand. Öppna sedan din vänstra hand för att visa att
ekorren är borta. Fig. 5

Fig. 4
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Fig. 5

Förflyttningen till fickan

1./ Förklara för publiken att ofta när en ekorre är försvunnen brukar den hamna i din högra
ficka. Stick försiktigt ner fingrarna i din högra byxficka (var noga med att inte visa den
”försvunna” ekorren som du har dolt i handen) och greppa en av de två ekorrarna som är
kvar i fickan.
2./ Dra nu upp ekorren – men behåll den andra fingerpalmerad – ur din ficka och visa upp den
genom att hålla den med fingerspetsarna. Återigen, var försiktig så att publiken inte ser
den fingerpalmerade ekorren i din högra hand när du visar upp den andra ekorren. Fig. 1

Fig. 1
Effekten är att en ekorre försvinner från vänster hand och återfinns i byxfickan.

Gissa vilken hand

1./ Efter att ha avslutat ”Förflyttningen till fickan” håller du nu en ekorre med fingerspetsarna
i höger hand, och en gömd ekorre i fingerpalmeringspositionen i samma hand. Lägg nu synligt
ekorren du håller med fingerspetsarna i din vänstra handflata som bilden visar. Fig. 1
2./ Slut din vänstra hand till en knytnäve med handryggen ner som bilden visar. Slut sedan
höger hand, men med handryggen upp och håll den bredvid vänster hand. Publiken tror att
det endast används en ekorre och att den finns i din vänstra hand. Fig. 2
3./ Korsa nu händerna upprepade gånger genom att lägga händerna i kors som bilden visar. Fig. 3

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

4./ Fråga nu en i publiken vilken hand ekorren är i. Svaret blir troligtvis ”I din vänstra hand”.
Vilken hand åskådaren än säger så lägger du händerna ”normalt” på bordet och öppnar din
vänstra hand – ekorren är fortfarande kvar. Fig. 4
5./ Förklara för åskådaren att det egentligen inte spelade någon roll vilken hand den valde. Det
hade varit korrekt i vilket fall som helst. Med det sagt vänder du upp höger hand och
öppnar upp den. Ekorren finns nu där. Det verkar som om den här konstiga effekten som du
tidigare pratade om har gjort så att ekorren nu har blivit två! Fig. 5

Fig. 4
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Fig. 5

Åskådarens dubblett
1./ Lägg nu ekorren från den vänstra handen på bordet och håll den som är i höger i
fingerpalmeringsposition. Fig. 1
2./ Nu låtsas du lägga ekorren från höger hand till vänster hand. I själva verket utför du
Försvinnande fingerpalmering och håller i hemlighet kvar ekorren i höger hand. Kom ihåg att
varje gång du utför Försvinnande fingerpalmering ska din vänstra hand stängas som om du
verkligen höll i ekorren. Fig. 2
3./ Utan att tveka för du din högra hand mot ekorren på bordet. Var försiktig så du inte
avslöjar den fingerpalmerade ekorren i höger hand. Fig. 3

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

4./ Lägg höger hand ovanpå ekorren på bordet. När du gör detta ska du dolt ”slå ihop” de båda
ekorrarna. Fig. 4
5./ Genom att rulla handen mot bordet i riktning mot din kropp kommer publiken inte märka att
det är två ekorrar. Greppa dem med höger hands fingerspetsar. Fig. 5
6./ När du visar upp de två ekorrarna (som en) i höger hand ber du en åskådare att öppna sin
hand. Fig. 6
7./ Lägg det som åskådaren tror är en ekorre i åskådarens handflata och säg ”Här får du en
ekorre, medan jag håller den andra”. Alla tror att du lägger en ekorre i handen på
åskådaren och att du själv har en i din hand. I själva verket lämnar du över båda till
åskådaren. Fig. 7

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

8./ Be åskådaren sluta sin hand hårt kring ekorren och dina fingrar så det skulle vara omöjligt
för dig att dra med ekorren ut utan att det märktes. Behåll ditt grepp kring de två
ekorrarna tills åskådaren slutit sin hand. Dra sedan ut din hand från åskådarens knutna
hand. Fig. 8
9./ Säg att du nu ska försöka få ekorren du håller i din vänstra hand att transporteras till
åskådarens stängda hand. Fig. 9
10./ Gör en söndersmulande rörelse med din vänstra hand och öppna den sakta för att visa att
ekorren är borta. Fråga åskådaren om den kände något. Oavsett vad åskådaren svarar ber
du den att öppna sin knutna hand. Publiken kommer att häpna över att det nu ligger två
ekorrar i åskådarens hand. Fig. 10

Fig. 8

Fig. 9
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Fig. 10

Förflyttningen till din hand

1./ Ta båda ekorrarna från åskådaren och lägg dem på bordet framför dig med ungefär 30
centimeters mellanrum. Sen lägger du vänster handrygg ovanpå vänster ekorre och höger
handrygg på höger ekorre. Fig. 1
Detta är startpositionen för följande steg.
FÖLJANDE STEG (2-13) ÄR EN SMART SEKVENS AV STEG UTFORMADE FÖR ATT
MISSLEDA OCH FÖRBLUFFA PUBLIKEN.
2./ Först lyfter du din högra hand, vänder på den och plockar upp ekorren som var under med
fingertopparna mellan tumme och finger. Fig. 2
3./ Sen, utan att lyfta vänster hand från bordet, lägger du ekorren i handflatan i din vänstra
hand. Slut sedan vänster hand till en knuten näve. Samtidigt som du gör detta säger du
”Den högra ekorren läggs i vänster hand”. Fig. 3

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

4./ Lyft vänster knytnäve från bordet och plocka upp ekorren som var under den med höger
hand genom att använda fingertopparna. Slut sedan även höger hand med ekorren i. Håll
höger hand bredvid vänster och säg ”… och den vänstra ekorren läggs i höger hand”. Fig. 4
5./ Nu håller du en ekorre i varje hand. Fig. 5
6./ Öppna nu båda händer och visa de två skumekorrarna, en i varje hand. Än så länge har
INGEN ”MAGI” FÖREKOMMIT. Förklara att du nu kommer att göra samma sak ännu en
gång. Publiken vet inte om det, men den här ”testrundan” är en väldigt viktig del av
mysteriet som är på väg att äga rum. Genom att göra stegen utan någon magi förväntar sig
åskådarna samma resultat nästa gång. Fig. 6

Fig. 4

Fig. 5
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Fig. 6

7./ Återigen, lägg båda händerna, med handryggen ner på ekorrarna och inta startposition för
sekvensen. Fig. 7
8./ Återigen lyfter du höger hand, vänder på den och plockar upp ekorren med fingerspetsarna.
Fig. 8
9./ Lägg ekorren i vänster hand och slut vänster hands fingrar. Säg återigen ”Den högra ekorren
läggs i vänster hand”. Den här gången, istället för att lämna kvar ekorren, drar du med den
mellan tumme och fingrar när du tar bort höger hand, i hemlighet givetvis. Kom ihåg att
hålla ihop fingrarna på höger hand så man inte kan se ekorren mellan fingrarna. Fig. 9

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

10./ Ta omedelbart bort din högerhand från den stängda vänsterhanden, samtidigt som du i
hemlighet håller i ekorren i din högra hand. Dra uppmärksamheten åt din vänstra hand som
om den verkligen höll i en ekorre, detta för att du ska kunna föra ekorren i höger hand lite
längre in i handflatan utan att någon ser det. Fig. 10
11./ Lyft nu din vänstra hand och plocka upp ekorren med höger hands fingertoppar. Fig. 11

Fig. 10

Fig. 11

12./ Slut den högra handen till en knytnäve runt de två ekorrarna. Håll din högra hand intill din
vänstra (Fig. 12). Åskådarna tror nu att du upprepat steg 2 till 6, och de tror att du har en
ekorre i varje hand.
13./ Gör en söndersmulande gest med vänster hands fingrar – öppna den och visa att ekorren är
borta. Sen öppnar du sakta den högra handen – innehållandes de båda ekorrarna! Det
verkar som om en ekorre magiskt hoppade från vänster till höger hand! Fig. 13

Fig. 12

Fig. 13
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Ekorren försvinner
Notera:
OM DU SUTTIT VID ETT BORD UNDER FÖRESTÄLLNINGEN MÅSTE DU NU STÅ UPP
FÖR NÄSTA TRICK.
Utförande:
1./ Efter ”Förflyttningen till din hand”, lägg en ekorre på bordet och behåll en i höger hand i
position redo för Försvinnande fingerpalmering. Fig. 1
2./ Utför Försvinnande fingerpalmering medan du låtsas lägga ekorren i vänster hand. I själva
verket har du kvar ekorren i höger hand. Fig. 2 & 3
3./ Håll din stängda vänstra hand i en löst knuten näve som om du faktiskt höll i ekorren och
avlägsna avslappnat högerhanden (som innehåller ekorren). Försök att dra
uppmärksamheten till vänsterhanden. Fig. 4 & 5
4./ Stick ner din vänstra hand (som tycks innehålla ekorren) ner i din vänstra byxficka
samtidigt som du förklarar att dina kläder är gjorda i ett speciellt tyg. Fig. 6

Fig. 1

Fig. 4

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 6
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5./ Med det sagt, håll din högra hand (som fortfarande i hemlighet innehåller ekorren) framför
samma ficka som du låtsades lägga ekorren i. Din vänstra hand är fortfarande i fickan.
Tryck nu ekorren mot byxorna, precis där din vänstra hand är, med din högra hand. Fig. 7
6./ Med vänstra handen, fortfarande i fickan, nyper du tag i ekorren så att den täcks av
byxtyget och ”viks in” i det så ingen kan se den. Så fort som ekorren är i position flyttar du
bort höger hand. Det fastnypta området kommer att se ut som ett veck i tyget.
7./ Börja omedelbart göra en gnuggande rörelse med dina vänstra fingrar. Samtidigt ska du
sakta börja lossa greppet om ekorren genom tyget. Detta gör att ekorren sakta börjar
träda fram och att det ser ut som om den vandrar genom tyget. Fig. 8
8./ När ekorren är nästan helt framme greppar du den mellan tumme och pekfinger med din
högra hand och drar ut den helt. Samtidigt ska du med din vänstra hand lägga ekorren, som
du sedan innan lagt i vänster ficka, i fingerpalmeringsposition. När all uppmärksamhet är på
din högra hand drar du upp vänster hand ur fickan med den nya hemliga ekorren. Fig. 9
Tips:
På DVD:n finns ett alternativt sätt att utföra tricket!

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9
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Återbesök i åskådarens hand

1./ Det finns nu tre ekorrar i spel, fast publiken känner bara till två. En är på bordet och en
håller du med fingerspetsarna i din högra hand, den tredje, som är hemlig, håller du i
fingerpalmeringsposition i din vänstra hand. Fig. 1
2./ Dra uppmärksamheten till ekorren i din högra hand. När åskådarna tittar på den ska du med
vänster hand plocka upp ekorren som ligger på bordet och ”slå ihop” den med den du redan
hade i handen. Fig. 2
3./ Visa nu upp ekorren du hade i vänster hand - som i själva verket är två ekorrar, men det ser
inte publiken när ekorrarna trycks ihop – hållandes dem mellan tumme och finger. Publiken
tror nu att du håller en ekorre i varje hand. Fig. 3
4./ Lägg de två ekorrarna som du håller i vänster hand i din högra hand, tillsammans med
ekorren du redan hade i höger hand. Säg ”Nu skulle jag vilja att någon håller i de här två
ekorrarna”. Fig. 4

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 4

5./ Rör din högra hand (som nu håller i tre ekorrar) mot den frivillige och be denne att öppna
sin hand så du kan lägga dem där. Fig. 5
6./ Lägg alla tre ekorrarna i den frivilliges hand. Be personen att sluta handen kring dem. Det
är viktigt att du inte släpper ekorrarna förrän personen slutit sin hand helt. Be personen
att hålla hårt kring ekorrarna så att du inte kan komma åt dem. Fig. 6
7./ När den frivillige har ett fast grepp kring ekorrarna sticker du ner höger hand i höger
ficka och tar upp den fjärde ekorren. Visa upp den och säg ”Ni kanske undrar hur allt detta
kan hända. Det är nämligen så att jag har en tredje ekorre som ingen känner till”. Fig. 7
8./ Med det sagt utför du Försvinnande fingerpalmering och låtsas lägga ekorren i vänster
hand. Det du egentligen gör är att behålla ekorren i höger hand i Fingerpalmeringsposition.
Fig. 8

Fig. 7
Fig. 5

Fig. 8

Fig. 6
9./ Lägg ledigt din högra hand på bordet samtidigt som du rör din vänstra hand närmre den
frivilliges hand. Fig. 9
10./ Gör en söndersmulande rörelse med vänster hand och öppna den för att visa att den är
tom. Be åskådaren att öppna sin hand och visa de tre ekorrarna. Det verkar som om ekorren
osynligt flyttat sig från din hand till åskådarens. Fig. 10
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Fig. 9

Fig. 10

Två i handen, en i fickan #1

1./ Efter ”Återbesök i åskådarens hand” används det fyra ekorrar, men publiken känner bara
till tre. Följande sekvens börjar med tre ekorrar i en rad framför dig. Den fjärde hålls
hemligt i höger hand. Fig. 1
2./ Plocka med din högra hand upp den högra ekorren från bordet och ”slå ihop” den med den du
redan hade i handen. Nu håller du två ekorrar i höger hand. Fig. 2
3./ Lägg de två ekorrarna i din vänstra handflata, slut handen kring dem och säg ”En ekorre i
handen”. Fig. 3
4./ Ta bort din högra hand och visa att den är tom. Plocka sedan upp en ny ekorre från bordet
med höger hand som bilden visar. Fig. 4

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

5./ För din högra hand till den knutna vänsterhanden. Öppna upp vänsterhanden så mycket att
du precis kan stoppa in den nya ekorren. Säg ”Två ekorrar i handen”. Stäng handen igen. Nu
håller du tre ekorrar i vänster hand. Ta bort din högra hand och visa att den är tom. Fig. 5
6./ Plocka upp den sista ekorren. Fig. 6
7./ Stoppa tydligt ner den sista ekorren i höger byxficka och säg ”Och den sista i fickan”. När
du stoppar ner handen i byxfickan ska du lägga ekorren i palmeringsposition. Dra sedan upp
handen ur fickan, hemligt hållandes i ekorren. Publiken kommer att tro att du bara stoppade
ner ekorren i fickan. Fig. 7
8./ Fråga nu åskådarna hur många ekorrar du har i handen. Svaret blir troligtvis ”Två!”. När det
är sagt öppnar du handen och visar att det är tre ekorrar. Sen säger du ”Kanske gjorde jag
det för snabbt. Jag gör det igen”. Fig. 8

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7
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Fig. 8

Två i handen, en i fickan #2

1./ Lägg de tre synliga ekorrarna med vänster hand i en rad framför dig. Den fjärde ekorren
håller du kvar dolt i din högra hand. Fig. 1
2./ Precis som förut plockar du upp en ekorre med din högra hand och ”slår ihop” dem till en.
Fig. 2
3./ Lägg de två ekorrarna som du håller i höger hand i din vänstra hand och slut handen kring
dem. Säg ”En i handen”. Fig. 3
4./ Ta bort höger hand och visa att den är tom och plocka upp en ny ekorre. Fig. 4

Fig. 2
Fig. 1

Fig. 4

Fig. 3

5./ Öppna upp vänsterhanden precis så mycket att du kan stoppa in den nya ekorren med höger
hand. Säg ”Två i handen”. Fig. 5
6./ Plocka upp den sista ekorren med fingerspetsarna. Fig. 6
7./ Säg ”och en i fickan”. Lägg den i fickan och försäkra publiken om att du faktiskt gjort det,
för denna gång låter du verkligen den ligga kvar i fickan! Fig. 7
8./ Ta ut handen ur fickan och dra uppmärksamheten till din vänstra hand. Visa publiken att din
högra hand verkligen är tom. Dra inte extra mycket uppmärksamhet till din högra hand, visa
bara att den är tom på ett ledigt sätt. Fig. 8
9./ Fråga nu hur många ekorrar du har i handen. Svaret blir troligtvis ”Två!”. Åskådarna är
troligtvis så förbryllade att det inte går att veta vad de kommer att svara! Vad de än säger
så öppnar du handen och visar de tre ekorrarna. Säg nu ”Vi testar det en gång till”. Fig. 9

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 8
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Fig. 7

Fig. 9

Helt borta

1./ Den här gången finns det bara tre ekorrar. Lägg alla tre i en rad framför dig med vänster
hand. Fig. 1
2./ Plocka precis som innan upp ekorren till höger med din höger hand mellan tumme och
fingerspetsar. Lägg ekorren i vänster handflata. Fig. 2
3./ Slut nu vänster hand samtidigt som du håller kvar ekorren med höger hand. Säg ”En i
handen”.
4./ Istället för att låta ekorren vara kvar drar du i hemlighet med ekorren ut. Fig. 4

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

5./ För att hålla ekorren dold för åskådarna under denna procedur ska du, samtidigt som du
drar ut högerhanden, röra tummen lite inåt handflatan, så ekorren rullas bakom dina
fingrar. Fig. 5
6./ Utan att tveka tar du upp nästa ekorre och ”slår ihop” de två till en. Fig. 6
7./ Hållandes i de två ekorrarna (som en) i din högra hand, öppnar du upp vänster hand precis så
mycket att du kan lägga in de båda ekorrarna. Återigen rullas ekorrarna ut med hjälp av
höger tumme till fingrarna… Fig. 7
8./ … när du drar ut fingrarna från vänster hand och sluter vänster hand. Fig. 8

Fig. 5
Fig. 7
Fig. 8

Fig. 6
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9./ Utan att pausa plockar du upp den sista ekorren med höger hand. Nu ska du inte ”slå ihop”
ekorrarna, utan du håller de två i handen som de ligger och tydligt plockar upp den sista
med fingerspetsarna. Fig. 9
10./ Stoppa nu direkt din högra hand i byxfickan och säg ”Och den sista läggs i fickan”. Lägg nu
alla tre ekorrarna som du håller i höger hand i fickan. Fig. 10
11./ Ta upp din hand ur fickan. Visa nu publiken att din högra hand är tom. Fig. 11
12./ Fråga hur många ekorrar du har i handen. Nu bör publiken ha lärt sig och svara troligtvis
”Tre!”, i tron om att de förstår vad som händer. Vad de än säger svarar du ”Nej, faktum är
att alla tre är borta – för detta var slutet på tricket”. Med det sagt öppnar du vänster
hand och visar att den är tom och avslutar med att göra alla häpna av förundran! Fig. 12

Fig. 9
Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

-31-

Trollstavstrick
Den upphängda pennan

Effekt:
Du får pennan att verka sväva i luften.
Rekvisita:
1 trollstav
1 penna (medföljer ej)
Notera: du måste under tricket ha på dig ett armbandsur eller en långärmad tröja/skjorta
Utförande:
Stoppa i hemlighet in trollstaven i ärmen eller bakom remmen på klockan. Tryck in staven så att
den sticker ut tillräckligt mycket för att du ska kunna klämma fast pennan mot din handflata. Håll
pennan i handen med dina fingrar så att det tydligt syns att du håller i den. Sakta släpper du
greppet kring pennan, gärna ett finger i taget tills alla fingrar har släppt taget.

Den svävande trollstaven

Effekt:
En trollstav svävar i luften framför dina ögon.
Rekvisita: 1 trollstav och tråd
Notera: du måste ha på dig ett plagg på överkroppen som är knäppt med knappar, exempelvis en
skjorta.
Förberedelser:
1./ Trä igenom den osynliga tråden genom trollstaven efter att du avlägsnat de avtagbara
ändarna. Knyt ihop tråden och sätt fast de avtagbara ändarna igen.
2./ Snurra fast en bit av tråden runt en av dina knappar som bilden visar.
Utförande:
1./ Håll trollstaven i ett säkert grepp i dina händer, med tråden över tummarna.
2./ Sakta ska du flytta dina händer ifrån varandra samtidigt som du håller tråden spänd över
tummarna. Staven kommer se ut som om den svävar.
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Den stigande ringen

Effekt: Få en ring att magiskt röra sig kring trollstaven.
Rekvisita:
1 trollstav
tråd (som är tre gånger längre än trollstaven)
1 ring (medföljer ej)
Förberedelser:
1./ Ta av ena änden av trollstaven. Stoppa ner trådens ena ände i hålet och kläm fast den genom att
sätta tillbaka trollstavens ände igen. Knyt den andra änden av tråden i exempelvis en knapp i
kavajen och stoppa trollstaven i innerfickan i kavajen.
Utförande:
1./ Ta upp trollstaven ur fickan och håll den vertikalt med änden med tråden uppåt. Fig. 1
2./ Trä försiktigt ringen över staven. Fig. 2
3./ Om du för staven ifrån din kropp och lutar din kropp bakåt och tvärtom kommer ringen att vandra
upp eller ner på staven. Publiken kommer att tro att ringen magiskt vandrar upp och ner, men du
vet att det är tråden som drar i den. Fig. 3
När du avslutar tricket rycker du i hemlighet av tråden och låter åskådarna undersöka trollstaven
och ringen.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Den svävande trollstaven

Effekt: Din magiska trollstav förblir upphängd i luften.
Rekvisita:
1 trollstav
1 gummiband (medföljer ej)
Förberedelser:
1./ Trä gummibandet över tummen och långfingret på din högra hand. Fig. 1
2./ Håll trollstaven mellan fingrarna, mot gummibandet (Fig. 2a). Lägg tummen ovanpå ditt
långfinger (Fig. 2b). Sträck försiktigt ut långfingret samtidigt som du frigör tummen från
gummibandet (Fig. 2c) så att långfingret själv håller i staven (Fig. 2d).
3./ Sträck ut ditt långfinger helt och hålla handen helt öppen: trollstaven svävar i luften (Fig. 2e).
4./ Rör runt staven och handen så ingen ser gummibandet.

Fig. 1

Fig. 2a

Fig. 2b
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Fig. 2c

Fig. 2d

Fig. 2e

Trollstavsmagi

Effekt:
Först visar du dina tomma händer. Med trollstaven ger du ena handen ett lätt trollslag. Du
vänder på handen och håller nu i en näsduk.
Rekvisita:
1 trollstav
1 näsduk (medföljer ej)
Förberedelser:
Vira en näsduk runt ena änden av trollstaven, med näsdukens ände instoppad som i Fig. 1.
Utförande:
1./ Håll trollstaven i din högra hand och dölj den fastvirade näsduken. Visa att din vänstra hand
är tom. Fig. 2
2./ Ge trollstaven till din vänstra hand och visa att din högra hand är tom. Fig. 3
3./ Dra ut trollstaven med din högra hand och håll kvar näsduken i vänster knytnäve. Fig. 4
4./ Slå med ett lätt trollslag på vänster hand och öppna den för att visa näsduken. Fig. 5

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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Fig. 5

Den balanserande bollen

Effekt: Bollen rullar längs trollstaven från ena änden till andra.
Rekvisita:
1 trollstav
1 boll, exempelvis en bordtennisboll (medföljer ej)
tråd
Förberedelser och utförande:
1./ Ta av trollstavens ändar och trä igenom tråden och knyt den. Sätt på ändarna igen.
2./ Håll i trollstaven med tummarna mellan den och tråden. Se till att avståndet mellan staven
och tråden är ca 2-3 cm. Nu har du gjort en osynlig bollbana. Fig. 1
3./ Luta staven från sida till sida och se bollen rulla längs staven. Fig. 2

Fig. 1

Fig. 2

Staven genom näsduken

Effekt: En magisk trollstav verkar passera igenom en näsduk utan att göra ett hål.
Rekvisita:
1 trollstav
1 näsduk (medföljer ej)
Utförande:
1./ Forma vänster hands fingrar till ett ”O” och lägg näsduken över handen. Gör sedan en ”brunn” med
höger hands tumme genom att öppna upp O:et i vänster hand till ett ”C” och stäng vänster hand
till ett ”O” igen.
2./ Stick ner trollstaven genom hålet du nu skapat, och visa publiken att staven är helt omsluten av
näsduken.
3./ Se till att staven syns ordentligt på undersidan så det ser ut som att trollstaven passerat igenom
näsduken. Gör det några gånger. Avsluta med att lägga trollstaven åt sidan och veckla upp
näsduken för att visa att den är hel.
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Fingerfärdighet – Kort
Fram- och bakpalmering

Effekt:
Magikern tar ett kort (eller flera) mellan sin tumme och sina fingrar. Med en lätt rörelse försvinner
kortet från handen. Magikern vänder på handen och visar att det inte finns några kort gömda där.
Magikern fortsätter visa att fram- och baksidan av handen är tom, plötsligt frambringas ett kort vid
fingerspetsarna.
Övning:
1./ För tummen över det övre hörnet som är närmst dig och lillfingret över det nedre hörnet. Fig. 1
2./ Vik in ring- och långfingret bakom kortet och släpp kortet med tummen. Fig. 2
3./ Sträck ut ring- och långfingret och kortet kommer automatiskt att hamna på baksidan av din
hand. Fig. 3
4./ Fig. 4a visar hur publiken ser det. Kortet hålls på baksidan av handen som Fig. 4b visar.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4a
(Audience‛s view)

Fig. 4b

5./ För att få tillbaka kortet till insidan av handen böjer du ring- och långfinger in mot handflatan och
placerar tummen på kortets framsida. Fig. 5
6./ Håll kortet stadigt och rör lill- och pekfingret längsmed kanterna på kortet, nästan ända upp till
hörnen. Fig. 6
7./ Räta ut ring- och långfingret och med toppen av de två fingrarna puttar du kortet in mot
handflatan. Det pressas ner mot basen av din tumme och hålls i hörnet mellan fingrarna. Fig. 7
8./ För att få kortet från den här positionen till baksidan av handen igen, trycker du med tummens
bas. Fig. 8
9./ Vik ring- och långfinger in i handflatan och behåll lill- och pekfinger på kortet. Fig. 9
10./ Räta ut handen och kortet vrids tillbaka till baksidan av handen igen. Fig. 10

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Öva på dessa rörelser tills du verkligen bemästrar dem!
Nu måste du lära dig hur du vänder på handen för att visa att baksidan är tom i ”Fram- och
bakpalmering”. Kortet måste vara dolt när du vänder på handen. För att göra det viker bak du kortet
till baksidan av handen samtidigt som du visar din tomma handflata. Fig. 11
Utförande:
1./ Vänd handryggen mot publiken medan du böjer dina fingrar en aning in mot handflatan. Fortsätt
vända din hand. När det kommer i position, som Fig. 12 visar, hamnar kortet i en horisontal
position och är därför dolt från publiken.
2./ Fig. 13 visar hur kortet hålls när handen är helt böjd. Publiken ser inte kortet eftersom de ser
handryggen.
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3./ Greppa kortet med din tumme, tryck ner det i handflatan med ring- och långfinger och håll i
kanterna som visas i Fig. 5-8.
4./ När kortet är i position, så att fingrarna är raka, håller du handryggen mot publiken. Du har nu
visat båda sidorna av handen utan att verka dölja något. Fig. 14
Side view showing horizontal
position of card.

Fig. 14
Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Notera: för att få kortet till baksidan igen gör du rörelserna baklänges.

Att framställa ett kort

1./ Håll kortet på baksidan av handen med handflatan mot publiken. Vik dina fingrar inåt som Fig. 1 visar.
Greppa kortet mellan pekfingerspetsen och tummen. Fig. 2
2./ Släpp alla andra fingrar från kortet och låt det ”hoppa” fram. Fig. 3

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Att framställa kort i en solfjäder

Håll korten på baksidan av handen med handflatan mot publiken. Följ stegen för att frambringa ett
kort. När korten är vid dina fingerspetsar drar du din tumme uppåt och dina fingrar nedåt, och
korten viks ut till en solfjäder. Fig. 1 & 2
Notera:
de flesta ”sleights” (fingerfärdighetstekniker)
sker ganska snabbt.
Fig. 1

Fig. 2

Osynligt kortbyte

Utförande:
1./ Håll korten som bilden visar. Med toppen av vänster pekfinger föser du det bakersta kortet uppåt.
Korten och händerna hålls vertikalt. Fig. 1
2./ Med hjälp av höger hand och vänster pekfinger flyttar du det bakersta kortet till höger handflata
som bilden visar. Fig. 2.
3./ För höger hand, nu hållandes i det dolda kortet, över kortleken och lägg kortet främst. Ta bort
din hand och visa att det främre kortet ändrats. Fig. 3

Dra kortet
uppåt

Fig. 1
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Fig. 2

Fig. 3

Falsk kupering

Effekt:
Många bra korttrick är beroende av att veta vilket kort som är underst i leken eller att flytta ett valt
kort överst i leken. Ibland kan en misstänksam åskådare vilja kupera kortleken. Så för att visa att det
inte förekommer något fuffens är din bästa policy att hinna före dem och kupera leken själv. Du kan
göra det med följande teknik, som ser ut som äkta vara men som faktiskt lämnar leken i samma
ordning som den var.
Förberedelser och utförande:
1./ Håll leken i vänster hand mellan fingerspetsarna och tummen. Fig. 1
2./ Med tummen och fingrarna i din högra hand drar du ut ungefär hälften av korten (B) underst i
leken. Fig. 2
3./ När den undre högen (B) blir synlig drar du ut den mot din kropp. Fig. 3
4./ Fortsätt rörelsen hållandes i högen (B) i din högra hand och för den över den övre högen (A) i din
vänstra hand. Fig. 4

Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4
5./ Lägg nu högen (B) i höger hand på bordet. Fig. 5
6./ Nu tar du den andra högen (A) med höger hand … Fig. 6
7./ … och lägger den direkt ovanpå högen (B) på bordet. Fig. 7
8./ Det kommer verka som om du har kuperat leken. I själva verket har ordningen på korten inte alls
ändrats. Fig. 8

Fig. 5

Fig. 7

Fig. 6
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Fig. 8

Fingerfärdighet – Mynt/Boll
Innan du börjar bör du bemästra några grundläggande rörelser. Du kan utföra tricken utan
rörelserna, men du vill väl att det ska se professionellt ut?
Den första rörelsen kallas ”Klassisk fingerpalmering”, den andra ”Försvinnande
fingerpalmering”. Det är bra att öva på dessa till perfektion innan du går vidare.

Klassisk palmering

Att palmera är att hålla ett mynt (eller annat objekt) gömt i handen så
publiken inte ser eller vet att det är där.
Rekvisita:
1 mynt eller annat liknande objekt

Fig. 1

Utförande:
1./ Håll objektet i mitten av handflatan genom en lätt hoptryckning av din
tumme och ditt lillfinger. Detta gör att du nyper fast objektet och kan
röra handen och samtidigt hålla fast objektet. Fig. 1
2./ Om detta känns lite svårt kan du testa objekt med olika storlekar tills du
hittar något som passar din hand bättre. Såhär bör din hand se ut från
åskådarnas synvinkel, du måste undvika att visa handen med stela fingrar
och tumme, eller onormalt separerade. Det viktigaste av allt är att din
hand ser naturligt avslappnad ut medan du palmar ditt objekt. Fig. 2

Pressure

Fig. 2

Försvinnande fingerpalmering

Effekt: Visa upp ett mynt eller något liknande som du vill ska
försvinna i din högra hand. Ge det till vänster hand – och det är
borta!
Utförande:
1./ Visa objektet för publiken i höger hands handflata.
2./ För samman dina händer. Du fortsätter hålla objektet i höger
hand samtidigt som vänster hand närmar sig. Fig. 1 & 2
3./ Vänd höger hand, så det ser ut som om du tippar objektet ner i
vänster hand. Samtidigt sluter du vänster hand. Men istället för
att släppa myntet böjer du lätt ring- och långfingret så att de
klämmer fast objektet mellan sig och handen. Fig. 3
4./ Peka med höger pekfinger på vänster hand för att dra publikens
uppmärksamhet till vänster hand. Fig. 4
5./ Gör en söndersmulande rörelse med vänster hand som om
objektet förvandlas till damm. Fortsätt peka med höger hand när
du öppnar vänster för att visa att objektet är borta! Objektet
håller du fortfarande fingerpalmerad i höger hand. Fig. 5

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Notera: Med träning så att det flyter på och blir övertygande
kommer åskådarna inte misstänka att du håller kvar objektet i
höger hand.
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Fig. 5

Tumpalmering

Håll myntet mellan pek- och långfingerspetsarna. Böj fingrarna inåt så myntets kant vilar i
springan mellan tummen och förlängningen av pekfingret. Kläm fast myntet och sträck ut
fingrarna för att visa att myntet nu är borta.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fransk tappning

Utförande:
1./ Håll objektet som du vill ska försvinna mellan tummen och dina fingrar i vänster hand. Fig. 1
2./ Sträck dig efter objektet med höger hand som om du skulle ta det. Din högra tumme måste
nå bakom objektet när dina högerfingrar böjer sig kring objektet. Fig. 2
3./ Så fort objektet är dolt av din högerhand låter du i hemlighet objektet falla ner i vänster
hand. Fig. 3
4./ Stäng höger hand som om du håller i objektet, och håll upp den samtidigt som du låter
vänster hand falla ner längs din sida (fortfarande hållandes i objektet). Det är mycket viktigt
att du försöker dra uppmärksamheten till din högra hand som om det verkligen var i den
handen du höll objektet. Fig. 4
5./ Öppna nu sakta högerhanden och visa att objektet är borta. Under tiden som du öppnar
höger hand kan du obemärkt låta vänster hand stoppa objektet i din ficka. Fig. 5
Träna ordentligt på tricket innan du uppträder med det!

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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Fig. 4

Fig. 5

Fler trick för magikerns kortlek
Röda & svarta

Effekt:
Till publikens stora förvåning lyckas magikern sortera ut alla de röda korten från de svarta utan att
titta på dem.
Förberedelser:
Sortera upp alla de röda korten i en hög och alla de svarta i en annan. Lägg den röda högen med den
avsmalnande kortsidan åt ett håll och den svarta högen med en avsmalnande kortsidan åt andra
hållet.
Utförande:
1./ Överhandsblanda korten noga och visa att de är helt blandade.
2./ Vänd på leken så ingen ser bildsidan.
3./ Med tumme och finger från varje hand greppar du tag i kortlekens ändar och drar isär den.
4./ Upprepa detta, gärna genom att kupera kortleken mellan isärdragningarna, tills du har två högar,
och är säker på att det inte finns fler kort som ligger med de avsmalnande kanterna åt olika håll.
5./ Högarna innehåller naturligtvis var sin färg, svart i ena och rött i andra.
6./ Vänd de båda högarna så bildsidan visas och sprid ut dem till solfjädrar. Alla korten av respektive
färg har samlats i två högar.

Åskådarens val

Effekt:
Magikern frågar en åskådare hur många kort från botten som dennes utvalda kort ska ligga.
Otroligt nog ligger det på den platsen som åskådaren valde!
Utförande:
1./ Låt någon välja ett kort ur leken.
2./ Vänd i hemlighet kortleken och be åskådaren stoppa tillbaka kortet.
3./ Överhandsblanda kortleken.
4./ Håll kortleken bakom ryggen och dra fingrarna längs kanten för att finna det utvalda kortet
och lägg det underst i leken.
5./ Håll kortleken framför dig igen, med bildsidan ner i din vänstra hand. Du ska hålla leken på så
sätt att handryggen är upp och fingrarna ner.
6./ Medan du pratar med åskådaren föser du försiktigt det understa kortet några centimeter
mot dig.
7./ Be nu åskådaren att välja på vilken plats dennes kort ska finnas.
8./ Vad åskådaren än säger behöver du bara dra ett kort i taget från botten. När du ska dra sista
kortet, som är det utvalda, drar du givetvis fram det.
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Sex kort, sex frivilliga

Effekt:
Magikern lägger en näsduk över kortleken och drar ut de utvalda korten ett och ett.
Utförande:
1./ Be fem eller sex åskådare att välja var sitt kort.
2./ Vänd kortleken i hemlighet och be åskådarna stoppa in korten i leken igen.
3./ Överhandsblanda korten noga.
4./ Håll leken i vänster hand och täck den med en näsduk.
5./ Sträck in höger hand och dra med fingrarna längs lekens kant och dra ut ett av åskådarnas
kort.
6./ Upprepa detta tills alla kort är utdragna.

Två kort kvar

Effekt:
Magikern låter kortleken falla ur händerna och ner på bordet, men fastklistrade vid tumme och
finger finns de två utvalda korten.
Utförande:
1./ Be två åskådare dra var sitt kort.
2./ Medan de tittar på sina kort fuktar du i hemlighet högerhands tum- och pekfingerspets.
3./ Vänd kortleken i hemlighet och stoppa tillbaka de två korten.
4./ Överhandsblanda kortleken.
5./ Dra med fingerspetsarna längs kanten på leken och dra ut ena kortet och lägg det överst. Dra
en gång till och lägg det kortet underst i leken.
6./ Var noga med att inte visa kortlekens undersida för någon.
7./ Håll leken med dina fuktade fingrar; tummen på översta kortet och pekfingret på understa.
8./ Lägg en näsduk över höger hand.
9./ Be åskådarna att noga titta så de inte missar det otroliga som ska ske.
10./ Luta höger hand så kortleken och näsduken faller ner på bordet. När leken glider hålls det
översta och understa kortet fast med dina fuktade fingrar, men du ska låtsas greppa efter
korten som glider. När korten fallit visar du att du ”fångat” två kort. Visa de två utvalda
korten för publiken.
Detta är ett mycket effektivt trick som gör publiken häpen!
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Vändningen

Effekt:
Kortleken tappas ner på bordet och det utvalda kortet vänds upp och landar med bildsidan upp
överst.
Utförande:
1./ Be en åskådare välja ett kort.
2./ Vänd kortleken i hemlighet och låt åskådaren stoppa tillbaka kortet igen.
3./ Överhandsblanda kortleken.
4./ Dra med fingrarna längs kanten på leken och dra i hemlighet ut det utvalda kortet och lägg det
överst.
5./ Håll leken med bildsidan ner i höger hand, med tumme på ena kortsidan och alla fingrarna, utom
pekfingret, på andra.
6./ Tryck ihop tumme och fingrar samtidigt som du lätt trycker med pekfingret på mitten av
kortleken, så leken böjs lätt.
7./ Håll leken ungefär 25-30 centimeter över bordet och börja ”tappa” korten.
8./ När det bara är ett kort kvar – det utvalda – ska du snabbt knäppa till ena kanten med
ringfingret samtidigt som du även släpper det. Detta kommer att få kortet att vända sig med
bildsidan uppåt.

Du sa det

Effekt:
En åskådare väljer ett antal röda eller svarta kort. Magikern frambringar bakom sin rygg rätt
antal röda eller svarta kort.
Förberedelser:
Förbered kortleken på samma sätt som i ”Röda & svarta”, med de svarta åt ett håll och de röda åt
det andra, och blanda leken noga.
Utförande:
1./ Överhandsblanda kortleken och håll den bakom ryggen.
2./ Så fort leken är bakom ryggen drar du isär de svarta från de röda, men inte till två högar! Dra
bara ut dem halvvägs.
3./ Detta gör att på ena sidan har du svarta kort och på andra röda.
NOTERA: var säker på att du vet vilken sida som är röda och vilken som är svarta innan du
håller dem bakom ryggen.
4./ Be en åskådare att välja vilket antal av röda eller svarta kort som du ska dra fram, gärna
mellan ett och tio.
5./ När antalet och färgen är bestämda börjar du räkna fram antalet kort och till slut drar du
fram dem. Självklart kan du upprepa detta några gånger.
6./ När du är färdig trycker du ihop leken igen och lägger den på bordet. Då kan den som vill se
att korten inte är uppsorterade.
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Upp och ner

Effekt:
Det utvalda kortet återfinns upp och ner i leken.
Utförande:
1./ Be en åskådare att dra ett kort och stoppa tillbaka det i leken.
2./ Överhandsblanda korten noga.
3./ Håll leken bakom ryggen, dra ut kortet och vänd det upp och ner. Stoppa tillbaka kortet i leken.
4./ Ta fram leken igen och be åskådaren att säga sitt kort.
5./ Med en svepande rörelse sprider du ut korten i en solfjäder. Kortet skiljer sig från alla andra
genom att vara vänt på andra hållet.

De försvunna essen

Effekt: Genom magi har essen försvunnit från kortleken.
Utförande:
1./ Ta ut de fyra essen från leken och lägg dem med bildsidan ner framför dig.
2./ Visa publiken de fyra essen genom att vända upp dem för att sedan ett och ett stoppa tillbaka
dem i leken. Stoppa in essen i leken så den avsmalnande sidan är tvärtemot de korten som
ligger i högen.
3./ Överhandsblanda leken.
4./ Håll leken bakom ryggen och dra ut de fyra essen genom att dra fingrarna längs kanten. Lägg
essen diskret i din bakficka.
5./ Ge leken till en åskådare och be denne plocka ut essen.
6./ Åskådaren kommer naturligtvis inte hitta några ess.

Kortet & näsduken

Effekt:
Magikern får ett kort från kortleken att hamna under en näsduk som ligger på bordet.
Utförande:
1./ En åskådare väljer ett kort och lägger tillbaka det i leken efter att du i hemlighet vänt på den.
2./ Överhandsblanda kortleken noga.
3./ Håll leken med bildsidan ner med båda händer. Fingrarna från båda händerna ska hålla i ena
sidan och tummarna på andra.
4./ Be åskådaren lägga näsduken över händerna och leken.
5./ När näsduken täcker händerna säger du direkt ”Det kanske är bättre om man kan se kortleken
hela tiden”.
6./ När du sagt det drar du ut det valda kortet och släpper det, samtidigt som näsduken hamnar
ovanpå och täcker det.
7./ Lägg leken ovanpå näsduken precis där det utvalda kortet ligger.
8./ Säg att du ska få det valda kortet att passera genom näsduken och lägga sig på bordet. Ta
sedan bort näsduken och visa att det är det utvalda kortet.
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Fallande kort

Effekt:
Magikern fångar det utvalda kortet från den fallande kortleken.
Förberedelser och utförande:
1./ Be en åskådare dra ett kort.
2./ Vänd i hemlighet kortleken.
3./ Be åskådaren stoppa tillbaka kortet i leken.
4./ Överhandsblanda kortleken.
5./ Be åskådaren säga sitt kort.
6./ När kortet är sagt håller du kortleken mellan tumme och fingrar. Se till att du håller i det
utstickande kortets kanter. Låt de andra korten falla. Kvar håller du i det utvalda kortet.

Vandrande spöket

Effekt:
Till publikens förundran rör sig det utvalda kortet ut från leken och lägger sig en bit bort på
bordet.
Förberedelser:
Fäst ett långt hår eller en osynlig lina till en skjortknapp eller liknande. I andra ändan av linan
trycker du fast en mycket liten bit häftmassa eller liknande. Fäst sedan hela anordningen på en
skjortknapps baksida, så den inte syns.
Utförande:
1./ Be en åskådare att dra ett kort. Vänd på kortleken och be åskådaren att stoppa tillbaka
kortet.
2./ Överhandsblanda korten noga.
3./ När du kuperar leken drar du ut det valda kortet med fingrarna längs kanten. Lägg kortet
underst.
4./ Håll leken i höger hand med baksidan från dig. Rätta till korten så de ligger kant i kant med
varandra samtidigt som du tar loss häftmassan från din knapp med vänster hand.
5./ Lägg kortleken i vänster hand och tryck samtidigt diskret fast häftmassan i ett av hörnen på
det utvalda kortet som är underst.
6./ Lägg leken på bordet och kupera. Nu ligger kortet någonstans i mitten av leken.
7./ Sprid ut korten en aning på bordet. Nu får du kortet att ”vandra”.
8./ Genom att röra din kropp lite bakåt kommer kortet att röra sig mot dig.
9./ Du kan antingen få det att röra sig ut ur leken helt och hållet, bara en liten bit, eller till och
med in i din hand.
10./ Hur du än väljer att göra så tar du upp kortet med tummen på dess baksida och med
fingrarna skrapar eller rullar du diskret av häftmassan ner i handen.
11./ Be åskådaren att säga kortet den valt. Vänd på kortet du håller i handen och visa att det är
det utvalda kortet.
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Åskådarens namn

Effekt: Åskådaren får en kortlek och är ombedd att högt stava sitt namn. För varje bokstav dras
ett kort från kortleken. Efter att alla bokstäver är sagda är nästa kort i leken det valda.
Förberedelser och utförande:
1./ Överhandsblanda leken.
2./ Låt en åskådare dra ett kort.
3./ Medan åskådaren tittar på kortet vänder du i hemlighet leken.
4./ Be åskådaren stoppa in kortet i leken.
5./ Vi antar att åskådaren heter Lisa.
6./ I skepnad av att kupera leken drar du ut det valda kortet och placerar det överst i högen.
Detta genom att dra med fingrarna längs lekens kanter.
7./ Blanda nu leken på så vis att du får fyra kort ovanpå det valda kortet.
Notera: antalet kort som ska läggas på det utvalda måste givetvis stämma överens med antalet
bokstäver i åskådarens namn.
8./ Ge leken till Lisa och be denne att högt stava sitt namn och samtidigt, för varje bokstav, lägga
det översta kortet framför sig.
9./ När detta är gjort ligger det utvalda kortet näst på tur. Be åskådaren vända det och ta emot
applåderna!
Det kan vara svårt att snabbt och smidigt lyckas få upp exakt antal kort överst men med mycket
träning kommer det att gå!

Kort från fickan

Effekt: Magikern lägger en kortlek i sin ficka och ber en åskådare att välja ett nummer mellan 1
och 15. Magikern räknar upp så många kort som är sagt och det sista kortet är det utvalda!
Utförande:
1./ Be en åskådare dra ett kort. Vänd kortleken i hemlighet och be åskådaren att stoppa tillbaka
kortet.
2./ Överhandsblanda korten.
3./ När du kuperar leken drar du ut det valda kortet, genom att dra med fingrarna längs kanten på
leken, och lägger det överst.
4./ Lägg leken i din ficka. Be en åskådare om ett tal mellan 1 och 15. Låt oss säga att talet blir 9.
5./ Sträck dig efter ett kort från botten av leken och säg ”Ett”.
6./ Repetera steg 5 tills du dragit åtta kort.
7./ När du nu ska ta det nionde kortet tar du från toppen på leken. Visa kortet för publiken för
att visa att det är det utvalda.

Det envisa kortet

Effekt:
En kortlek hälls ut ur sin ask. Kvar är det utvalda kortet.
Utförande:
1./ Be en åskådare dra ett kort. Vänd på kortleken och stoppa tillbaka kortet.
2./ Överhandsblanda kortleken.
3./ Lägg leken i dess ask med den smalaste änden ner. Låt asken vara öppen.
4./ Håll fast asken i nederkant, som om du skulle hålla på kortens sidor, mellan tumme och
pekfinger.
5./ Vänd asken upp och ner och tryck samtidigt med dina två fingrar ihop asken så du känner
korten.
6./ Låt korten falla ut.
7./ Visa att det finns ett kort kvar i saken. Kortet är det utvalda.
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Det stigande kortet

Effekt: Ett utvalt kort stiger upp ur den stängda kortasken.
Utförande:
1./ Be en åskådare dra ett kort.
2./ Vänd på leken och be åskådaren stoppa tillbaka kortet.
3./ Överhandsblanda korten noga.
4./ Låtsas kupera leken samtidigt som du med tumme och fingrar drar längs kanten av leken och drar
med dig det utvalda kortet. Lägg det överst.
5./ Håll leken i vänster hand med bildsidan ner. Plocka upp kortasken och lägg korten i den. Kortens
mönstrade baksida ska stämma överens med askens mönstrade baksida.
6./ Stäng asken, men gör det så ändflärpen hamnar under det översta kortet.
7./ Håll asken i höger hand mellan tumme och resten av fingrarna utom pekfingret!
8./ Be åskådaren säga sitt kort.
9./ När kortet är känt ska du tvinga upp kortet ur asken med ditt pekfinger.
10./ Fortsätt trycka upp det tills det är helt uppe ur asken.
11./ Rörelsen du gör med pekfingret syns inte från publikens synvinkel.
12./ Kasta ut asken i publiken och låt dem inspektera den.
Om det är svårt att tvinga upp kortet med pekfingret kan du alltid slå kortasken lätt mot din hand så

Perfekt kupering

Effekt: Magikern kuperar leken en gång och finner det utvalda kortet överst.
Utförande:
1./ Sprid ut alla korten i en solfjäder och be en frivillig peka på ett kort. Fös ut kortet mot den
frivillige.
2./ Samla ihop alla de andra korten igen.
3./ Plocka upp det utvalda kortet och visa det för åskådarna.
4./ Be den frivillige att koncentrera sig på och komma ihåg kortet. För sedan in kortet i leken igen.
Se till att den avsmalnande sidan är tvärtemot kortlekens.
5./ Blanda korten så mycket du vill och lägg den prydligt på bordet. Om du skulle dra med
fingrarna längs kanten på leken skulle du känna det utvalda kortet.
6./ Här skulle du kunna utöka tricket genom att titta närmre på leken eller till och med lyssna på
den. Säg något i stil med ”Korten pratar med mig. De gör verkligen det!”.
7./ När du är färdig ”värmer” du upp dina händer och fingrar, exempelvis genom att böja dem
fram och tillbaka, gnida dem mot varandra eller blåsa på dem. Ta sedan sakta tag i leken och
kupera korten vid det utstickande kortet. Kom ihåg att greppa i änden där kortet sticker ut,
annars kommer du inte att känna det.
8./ Lyft upp den kuperade delen och visa kortet som är underst för publiken. Kortet är det valda.
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Antalet i varje hög

Effekt: Magikern kuperar en kortlek och kan direkt avgöra exakt hur många kort som finns i
varje hög.
Förberedelser:
Vi antar att du vill ha 20 kort i ena högen som du kuperar. Räkna upp 20 kort och vänd det
understa av dem så den avsmalnande änden är tvärtemot alla andra kort. Lägg de 20 korten överst
i leken.
Utförande:
1./ Visa leken för publiken och säg att du blivit så van vid att hantera korten, att du kan kupera så
du får precis så många kort du önskar i vardera hög.
2./ Säg sedan att du önskar att kupera ut 20 kort.
3./ Dra fingrarna längs kanterna på leken och hitta det utstickande kortet och lyft de 20 korten.
4./ Ge högen med kort till en åskådare och be denne räkna korten för att bekräfta antalet.

Långt ifrån

Effekt:
Magikern ger kortleken till en åskådare och ber denne blanda leken. Magikern lämnar rummet
efter att ha gett instruktioner om att någon från publiken ska dra ett kort och stoppa tillbaka det
i leken. Kortleken blandas innan magikern kommer tillbaka. Magikern drar genast ut det vala
kortet.
Förberedelser:
Du måsta ha en medhjälpare som förstår hur den avsmalnande kortleken fungerar.
Utförande:
1./ Överhandsblanda kortleken.
2./ Ge kortleken till din hemlige vän i publiken.
3./ Förklara för publiken att personen som nu håller i leken kommer, efter att du lämnat rummet,
be en annan åskådare att dra ett kort. Kortet ska sedan stoppas tillbaka i leken. Du ska sedan
komma tillbaka och försöka hitta kortet.
4./ Lämna rummet.
5./ När du är utanför rummet låter din medhjälpare en från publiken dra ett kort.
6./ Din medhjälpare vänder diskret på leken och ber åskådaren att stoppa tillbaka kortet igen.
7./ Din medhjälpare överhandsblandar kortleken och ropar in dig.
8./ När du kommer tillbaka påminner du publiken om att du hela tiden varit i ett annat rum.
9./ Förklara att du nu direkt ska lokalisera kortet.
10./ Dra snabbt med fingrarna längs lekens sidor för att hitta det utvalda kortet och visa det för
publiken.
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Miraklet

I det här tricket är det viktigt att du kan översätta korten till engelska. Här kommer en ordlista
som du kan öva på:
Spader
Spades
Hjärter
Hearts
Klöver
Clubs
Ruter (används ej här) Diamonds
Ess
Ace
Två
Two

Tre
Fyra
Fem
Sex
Sju
Åtta

Three
Four
Five
Six
Seven
Eight

Nio
Tio
Knekt
Dam
Kung

Nine
Ten
Jack
Queen
King

Effekt:
Magikern blandar kortleken och ber en åskådare att räkna upp elva kort, blanda och lägga dem på
bordet i två högar, en med fem och en med sex kort. Åskådaren tittar på det översta kortet i
högen med sex kort, lägger tillbaka det och lägger högen med fem kort ovanpå högen med sex.
Magikern ber åskådaren att säga sitt kort och börjar sedan stava ut kortet på det mest märkliga
sätt för att hitta kortet.
Förberedelser: Plocka ut elva kort ur leken, som inte är ruter (för många bokstäver på engelska).
Med andra ord väljer du ut kort i hjärter, spader och klöver. Placera dem, med den avsmalnande
änden tvärtemot resten av korten, i leken på olika ställen.
Utförande:
1./ Förklara att du nu kommer att utföra ett fantastiskt trick.
2./ Överhandsblanda korten samtidigt som du pratar.
3./ Medan du pratar drar du ut de utvalda elva korten som om du kuperar leken, och lägger dem
överst i leken.
4./ Ge leken till en åskådare och be denne att räkna upp de elva översta korten från leken till
bordet. Korten kommer givetvis att vara de korten som du på förhand preparerat.
5./ Be åskådaren att noga blanda de elva korten.
6./ Be åskådaren att dela upp korten i två högar, en med fem och en med sex kort.
7./ Be åskådaren att titta på det översta kortet i högen med sex kort. Vi antar att kortet är
spader 3.
8./ Be åskådaren att lägga tillbaka kortet och att sedan lägga högen med fem kort ovanpå högen
med sex kort. Nu ligger det utvalda kortet i mitten av högen.
9./ Be åskådaren att högt säga sitt kort.
10./ Plocka upp högen och säg att du nu kommer att stava fram det utvalda kortet.
11./ Lägg det översta kortet på bordet och säg samtidigt ”T”.
12./ Ta nästa kort och lägg det underst i högen.
13./ Ta nästa kort och lägg på bordet och säg ”H”.
14./ Lägg nästa kort underst i högen och upprepa proceduren genom att stava ut kortets namn på
engelska.
15./ Till slut har du stavat ut ”T H R E E (of) S P A D E S”, alltså spader 3. Kortet som är sist är
det utvalda kortet! Fantastiskt, eller hur!
VIKTIGT:
Om det totala antalet bokstäver är nio ska du lägga till ”OF”. Om det totala antalet bokstäver är
åtta ska du lägga till ”O” och ”F”. Exempelvis Ace of Spades eller Ten of Clubs.
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Enastående minne

Effekt:
Magikern visa prov på makalösa krafter genom att räkna upp sju kort som hamnar överst på leken.
Förberedelser:
Vänd sju kort så den avsmalnande sidan ligger tvärtemot resten. Memorera de sju utvalda korten.
Lägg tillbaka korten i asken.
Utförande:
1./ Ta upp asken med kort och plocka ut korten.
2./ Överhandsblanda korten samtidigt som du ber en åskådare att assistera dig.
3./ Be åskådaren stå bredvid dig och räck över leken. Be åskådaren blanda leken, men var säker på
att personen blandar på samma sätt som dig, alltså överhandsblandning.
4./ Be om att få tillbaka leken, dra ut de sju korten som om du kuperade leken, och lägg dem
överst. Lägg tillbaka leken i asken.
5./ Ge leken till en annan åskådare. Säg att du nu ska förutse vilka sju kort som ligger överst i
leken.
6./ Räck över penna och papper till en tredje person i publiken och be den skriva ner de kort du
ropar upp.
7./ Ropa upp de korten du har memorerat.
8./ Be åskådaren som håller leken att ta upp korten ur asken och tyst räkna upp de sju översta
korten. Be åskådaren att lägga korten i din hand med bildsidan ner.
9./ Vik ut korten till en solfjäder med bildsidan mot dig.
10./ Be nu personen som skrev ner det du sa att sakta läsa upp korten, ett och ett, från listan.
11./ När korten läses upp drar du ett och ett upp dem och visar för publiken.
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Radar

Effekt:
Ett utvalt kort stoppas tillbaka i kortleken som noga blandas och kuperas. Magikern får sedan
åskådaren själv att lokalisera det utvalda kortet, på ett nästan spöklikt sätt.
Förberedelser:
I din högra byx- eller kavajficka ska du ha en liten mängd (en fingerborg ungefär) salt eller sand.
Utförande:
1./ Be en åskådare att dra ett kort.
2./ Vänd i hemlighet kortleken och be åskådaren stoppa in kortet igen.
3./ Be åskådaren blanda leken, men var säker på att överhandsblandning sker.
4./ När du låtsas kupera leken drar du i hemlighet ut det utvalda kortet och lägger det överst.
5./ Lägg leken på bordet.
6./ Stoppa ledigt ner handen i din högra ficka och ta tag i några salt- eller sandkorn mellan tumme
och pekfinger.
7./ Påminn åskådaren om att denne själv valt kortet och noga blandat leken.
8./ Sträck dig efter leken med händerna och ”rätta till” den samtidigt som du smidigt lägger några
sand- eller saltkorn överst.
9./ Be nu åskådaren att kupera leken. Det valda kortet hamnar nu någonstans i mitten av leken.
10./ Be åskådaren att lägga leken i sin öppna hand, med bildsidan ner.
11./ Stöt lätt på åskådarens armbåge så korten glider isär. Fortsätt tills det blir en tydlig
brytning mellan korten.
12./ Be åskådaren att lägga den översta högen på bordet.
13./ Be nu åskådaren att högt säga sitt valda kort. Be sedan personen att vända på det översta
kortet från högen i sin hand och att hålla upp det så alla kan se att det är det utvalda.
Genom att använda ”Radar” kan du bygga upp de mest fantastiska och underbara effekter.
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Gör som jag

Bonustrick

Effekt:
Magikern och en frivillig väljer vars ett kort efter att ha blandat varandras lekar flera gånger.
Till allas förvåning är de valda korten identiska!
Rekvisita: 2 kortlekar (medföljer ej)
Utförande:
1./ Ge en åskådare en kortlek och behåll en själv. Blanda nu era lekar var för sig.
2./ Byt lekar och blanda igen.
3./ Byt ännu en gång lekar, men denna gång ska du i hemlighet memorera det understa kortet i den
lek du är i färd att ge till åskådaren.
4./ Be åskådaren att välja ett kort från leken. Säg att åskådaren ska titta på kortet och komma
ihåg det. Du gör likadant men behöver inte lägga märke till ditt kort, det är nämligen
oväsentligt.
5./ Nu lägger båda sina respektive kort överst på sina högar.
6./ Båda kuperar sina lekar och lägger den undre delen ovanpå den andra. De utvalda korten är nu
”försvunna” i sina lekar.
7./ Byt ännu en gång lekar med varandra. Nu ska ni båda titta igenom korten och plocka ut era
respektive utvalda kort. Du ska dock leta efter kortet som en gång låg underst i högen, som du
lagt på minnet. Kortet som är ovanpå det är nämligen den frivilliges kort, det kortet ska du
välja.
8./ Båda lägger sina kort med bildsidan ner på bordet. Vänd samtidigt på korten. Till publikens och
den frivilliges förvåning är korten identiska!

Sim Sala Bin

Effekt:
Ett kort väljs av en åskådare. Magikern räknar så småningom upp ett kort för varje bokstav i
frasen ”Sim Sala Bin” och nästa kort som följer är det utvalda.
Rekvisita: 21 olika kort från en kortlek.
Utförande:
1./ Skapa tre högar genom att dela ett kort till första högen, nästa kort till andra högen, tredje
kortet till tredje högen för att sedan börja om på första högen igen. Gör så tills alla 21 kort är
utdelade. Bildsidan ska alltså vara uppåt. Be en åskådare att välja en hög. Be åskådaren komma
ihåg ett kort från den valda högen.
2./ Plocka upp den valda högen och placera de två resterande högarna på var sin sida om den valda.
3./ Dela ut korten som innan och be åskådaren att peka på högen som det valda kortet finns i.
4./ Plocka upp den valda högen och lägg de två resterande högarna på var sin sida om den
valda högen.
5./ Upprepa steg 3 och 4 en gång till.
6./ När du nu håller de 21 korten i handen delar du ut ett kort för varje bokstav i frasen
”Sim Sala Bin”, nästa kort som följer är det utvalda!
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Stigande kort
Effekt: Få vilket kort du än nämner att resa sig ur leken.
Rekvisita: 1 kortlek.
1./ Be en frivillig att blanda leken.
2./ När du får tillbaka den rättar du till den, samtidigt lägger du märket till det översta kortet i
leken, som ligger med bildsidan ner. Låt oss säga ruter 10.
3./ Håll leken vertikalt i en hand så bildsidan pekar mot publiken. Fig. 1
4./ Placera din andra hand på baksidan och lägg din pekfingerspets på kanten av leken. Tryck också
in ditt lillfinger i ryggen på det översta kortet (alltså ruter 10). Fig. 2
5./ Nu behöver du bara säga något i stil med ”Vakna från din vila, ruter 10!” Medan du säger det
puttar du sakta kortet upp med lillfingret och låter fortfarande pekfingret vila på överkanten.
Från publikens synvinkel ser det ut som om ditt pekfinger lockar fram kortet, och att kortet
kommer från mitten av leken. Ett lätt men effektivt trick! Fig. 3

Fig. 1

Tryck och dra
uppåt med
detta finger

Fig. 2

Fig. 3
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De magiska sjuorna

Effekt: Magikern förutspår vilken hög en åskådare väljer.
Rekvisita: Fyra sjuor och sju olika kort från en kortlek.
Utförande:
1./ Lägg de fyra sjuorna i en hög och de sju olika korten i en annan på ett bord.
2./ Du ger en pappersbit till en frivillig och säger att lappen inte ska tittas på förrän en hög är
vald.
3./ När en hög är vald av den frivillige kan man läsa att du skrivit ”Du väljer sju-högen”.
4./ Ena högen innehåller enbart sjuor, så om den väljs hade du uppenbarligen rätt. Väljs den andra
högen ber du den frivillige att räkna korten, och du får rätt även där, eftersom det är sju
kort. (Om högen med sju kort väljs, ska du säga ”Då stoppar jag tillbaka högen med fyra kort”,
och visar att det faktiskt bara är fyra.) Korten som inte väljs ska du ledigt blanda in i resten
av leken. På så vis kan ingen titta i andra högen och avslöja dig.

Det magiska numret

Effekt: Vilka nummer åskådaren än väljer har magikern alltid det rätta svaret!
Hemlighet och förberedelser: Svaret är alltid 34. Skriv numret på en papperslapp och lägg den i
fickan. Rita upp 16 rutor och numrera dem som bilden nedan visar
Utförande:
1./ Be en åskådare, medan du står med ryggen mot, att ringa in fyra valfria nummer, ett i varje
rad. Lodrätt och vågrätt får det bara vara ett nummer per rad! Be åskådaren lägga ihop
summan av de inringade talen.
2./ Vänd dig mot publiken igen och ge lappen du har i fickan till åskådaren och be denne läsa vad
du i förväg skrivit ner.

1

2

3

4

5

6

7

8

4+6+11+13
= 34

34

9 10 11 12
13 14 15 16
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Förutsägelsen

Effekt:
Vilket kort åskådaren än väljer har magikern alltid gissat på rätt kort.
Rekvisita:
Leken som innehåller sju kort (fem är trickkort som har mindre hjärtersjuor tryckta på sig i
mitten och halva valörer i ena hörnet. De andra två korten är vanliga hjärtersjuor).

Förberedelser: Lägg en av de vanliga sjuorna med bildsidan ner på bordet. Gör en solfjäder med
de sex korten, bara så man ser de halva valörerna i hörnen, och lägg hjärtersjuan överst.
Utförande:
1./ Vänd på solfjädern så kortens bildsida blir synliga för publiken. Vänd sedan ner
bildsidorna igen.
2./ Be en åskådare att välja ett kort och att placera det med bildsidan ner på bordet,
utan att titta på det.
3./ Lägg undan de fem kvarvarande korten och plocka upp de två ensamma korten.
Visa upp den vanliga sjuan och sedan det andra kortet. Det andra kortet måste du
hålla på ett sådant sätt att du täcker det märket hörnet.

Stort mynt genom litet hål
Effekt: Få ett stort mynt genom ett litet hål. Det verkar omöjligt men magikern kan göra det.
Rekvisita:
1 femkrona (medföljer ej)
1 pappersark (medföljer ej)
1 penna (medföljer ej)
1 sax (medföljer ej)
Förberedelser: Klipp ut ett runt hål med ca 20-22 millimeter i diameter.
Utförande:
1./ Lägg pappret på bordet. Be om att få låna en femkrona från någon i publiken. Visa att myntet
inte kan passera genom hålet. Slå vad med någon att du kan få myntet igenom hålet utan att
skada pappret.
2./ Lägg myntet i hålet och håll pappret som bilden visar. Fig. 1
3./ Dra upp papprets sidor och myntet kommer att falla igenom. Fig. 2

Fig. 1

Fig. 2
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Mystiska lappar

Effekt:
Med sönderrivna lappar bakom ryggen lyckas du finna den enda biten som är signerad.
Rekvisita:
1 bit kvadratiskt papper som du klippt ut, ca 10 x 10 centimeter (medföljer ej)
1 penna (medföljer ej)
Utförande:
1./ Be någon skriva sitt namn eller initialer i mitten av pappret.
2./ Riv itu pappret i nio lika stora bitar.
3./ Be någon blanda dem och lägga dem i dina händer som du håller bakom ryggen.
4./ Genom att känna längs sidorna på bitarna ska du leta upp biten som är riven på alla fyra sidor.
Ta fram den och visa att du funnit signaturen.

Välj ett nummer

Effekt:
Be en åskådare att välja ett nummer från kortet och säg att de valt nummer tre.
Rekvisita: 1 specialkort.
Utförande:
Be en åskådare att tänka på ett nummer på kortet. Vänd på kortet och visa vilket nummer den
troligtvis tänkte på. Ungefär 75 % kommer att välja nummer tre. Eftersom tricket inte alltid
kommer att fungera är det bra om du gör det med tre eller fyra olika personer.

Du kommer
välja nr 3

-56-

Lång eller kort illusion
Effekt: Ett av två identiska streck verkar längre än det andra.
Rekvisita:
1 pappersark (medföljer ej)
1 penna (medföljer ej)
1 linjal (medföljer ej)
Utförande:
1./ Rita två parallella streck på ett papper som är exakt lika långa (ungefär fem centimeter långa).
De ska vara ungefär två centimeter ifrån varandra.
2./ Rita till pilar som bilden nedan till höger visar. Du vet att de är lika långa men det kommer bli
svårt att övertyga andra om att strecken är lika långa. En optisk illusion får nämligen det ena
att verka längre än det andra.

Pilen pekar
Effekt: Magikern vänder håll på en pil utan att röra den.
Rekvisita:
1 pappersark (medföljer ej)
1 penna (medföljer ej)
1 rakt glas (medföljer ej)
1 tillbringare med vatten (medföljer ej)
Utförande:
1./ Vik pappret på mitten och rita en pil ungefär två centimeter lång på papprets mitt. Fig. 1
2./ Ställ det vikta pappret på ett bord med pilen mot publiken. Ställ sedan det tomma glaset
framför pilen. Utmana en i publiken att försöka vända på pilen utan att röra pappret eller
glaset. Fig. 2
3./ Självklart kommer åskådaren inte kunna göra det (förutom om den olyckligtvis skulle veta
hemligheten!). Men du kan vända pilen genom att hälla i vattnet från tillbringaren, som fram
tills nu varit gömd, i glaset. Fig. 3
4./ Och så vänder du på pilen och tar emot applåder! Fig. 4

Fig. 1

Fig. 2
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Fig. 3

Fig. 4

Pricken i cirkeln
Effekt:
Rita en prick med en cirkel kring den. Det ska inte finnas några streck som binder samman cirkeln
med pricken och pennan från inte lyftas från pappret.
Rekvisita:
1 pappersark (medföljer ej)
1 penna (medföljer ej)
Utförande:
Vik in ett hörn från pappret till mitten. Rita en prick bredvid hörnet. För pennan över det invikta
hörnet för att kunna påbörja cirkeln. Vik tillbaka hörnet och fullborda cirkeln.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Magiska nummer nio
Effekt:
Du kan multiplicera vilket nummer som helst med nio lätt som en plätt, bara genom att använda
dina fingrar
Rekvisita: Dina två händer.
Utförande:
Håll upp dina händer bredvid varandra och numrera fingrarna från ett till tio från vänster till
höger (se bilden nedan). Vilket nummer du än vill multiplicera nio med kan du snabbt avläsa det
genom att titta på dina fingrar. Vill du exempelvis multiplicera nio med fem ska du böja ditt femte
finger som bilden nedan visar. Sen räknar du fingrarna som är till vänster om det nedböjda, och
sedan de på höger sida om fingret. I detta fall blir det fyra och fem, alltså 45, som också är det
korrekta svaret på frågan.
Testa med vilket nummer du vill – upp till tio såklart – det fungerar varje gång!
2

3

4

6

7

8

9

5
1

10
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Tankeläsning (1)

Effekt: Genom att få den sista siffran av ett tal kan magikern genast säga hela talet.
Rekvisita:
1 pappersark (medföljer ej)
1 penna (medföljer ej)
1 räknedosa (medföljer ej)
Utförande:
1./ Be en åskådare att skriva ner tre valfria siffror på ett papper. Dock måste andra siffran vara
mindre än första och tredje mindre än andra, Exempelvis 972.
2./ Be nu åskådaren att skriva talet baklänges under det första, alltså 279.
3./ Nu ska åskådaren subtrahera de båda talen med varandra och säga sista siffran till dig. I
detta fall blir sista siffran 3.
4./ För att komma fram till första siffran subtraherar du 9 med siffran du fick. Mittensiffran är
alltid 9. Du kan alltså direkt säga att första siffran är 6 och andra siffran är 9

972
- 279
693
Tankeläsning (2)

Effekt: Magikern vet vilken siffra som tagits bort!
Utförande:
1./ Be en åskådare att skriva ner ett nummer, vilket som helst. Det kan vara hur långt som helst
men siffrorna får inte minska i värde. Du ska inte titta på numret.
2./ Be åskådaren att multiplicera numret med tio. Låt oss låtsas att numret åskådaren skrev är
15689.
3./ Be åskådaren att subtrahera det nya numret med det gamla.
4./ Säg till åskådaren att addera nio till talet.
5./ Be åskådaren att byta ut vilken siffra den behagar till en nolla. Nu ska åskådaren berätta vilka
siffror som är kvar. I vårt exempel byts den andra ettan ut mot en nolla, och de kvarvarande
siffrorna är alltså 1, 4, 2 och 1.
6./ Be åskådaren att högt säga vilka siffor som är kvar. Lägg ihop dessa siffror i huvudet – i vårt
exempel blir det 8 – och subtrahera allt från 9. För att finna den utbytta siffran.
7./ Berätta att siffran som ströks var en etta!

15689
X
10

156890
- 15689

141201
+
9

156890

141201

141210
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Välj en tid
Effekt:
En åskådare bes tänka på ett nummer på klockan. Tyst börjar åskådaren, i
takt med magikerns slag, räkna från sitt valda nummer upp till 20. När 20
nås säger åskådaren stopp, och magikern pekar på det valda klockslaget!
Hemlighet:
Slå slumpmässigt de första sju slagen kring klockan, men på åttonde
slaget slår du med trollstaven på 12. Därefter räknar du för varje slag ett
steg moturs. Det spelar ingen roll vilket klockslag åskådaren valt, din
trollstav kommer att peka rätt när denna räknat till 20 och säger stopp.
Utförande:
Säg att åskådaren väljer nummer 6. Tyst börjar åskådaren räkna 7, 8 …
samtidigt som du slår takt med din trollstav. Åskådaren räknar till 20
(alltså 14 taktslag totalt) och säger stopp när 20 nås. De första sju slagen
kan du slå var du vill på klockan, men på det åttonde slaget pekar du på 12.
De följande slagen räknar du moturs och stannar när åskådaren når 20
och säger stopp.

Kända namn

Effekt:
Du väljer det rätta namnet varje gång, men kan bara göra tricket en gång per publik.
Rekvisita:
1 hatt (medföljer ej)
10 lappar stora nog att skriva namn på, men små nog att lägga i hatten (medföljer ej)
1 penna (medföljer ej)
Utförande:
1./ Be publiken ropa ut namn på kända personer. När de
gör det skriver du ner namnen på lappar. Det är i alla
fall vad publiken tror. Det du egentligen gör är att
upprepade gånger skriva ner det första namnet de
ropar ut, kanske Eddy. Skriv ner namnet på en lapp
och lägg lappen i hatten. Låtsas skriva ner de andra
kända namnen efterhand som de ropas ut – kanske
Madonna, Elvis eller Shakespeare – men skriv alltid
ner samma namn igen. Fig. 1
2./ Nu är det såklart enkelt. Be en frivillig att ta upp en
lapp och läsa namnet för sig själv. Fig. 2
3./ Be nu åskådaren att intensivt tänka på namnet. Du ska
sedan försöka läsa personens tankar. Agera som om
det är väldigt svårt. Efter några sekunder säger du
till publiken att du tror att namnet är ”Eddy”. Fig. 3
4./ Alla kommer att bli förundrade och applådera! Du ska
under inga omständigheter upprepa tricket för
samma publik – av uppenbara skäl!
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Fig.1
"Eddy"

"Eddy"

Fig.3

Publik

Fig.2

Repförlängning
Effekt: Magikern sätter magiskt ihop två rep!
Rekvisita:
2 repbitar. Ett rep ska vara kort, ca 15 centimeter.
Förberedelser:
Fig. 1
Knyt fast det korta repet (inte för hårt) (Fig. 1) runt mitten av
det långa repet. Knyt nu ihop de båda ändarna på det långa repet
så det ser ut som om två rep är fastknutna i varandra. Fig. 2.

Fig. 2

Utförande:
1./ Visa din repanordning för publiken och förklara att det finns två
sätt att göra dessa rep till ett långt.
2./ Knyt upp den ”riktiga” knuten samtidigt som du säger ”Först
genom att lossa ändarna”.
3./ Säg sedan ”men då har vi kvar knuten på mitten. Vi skulle kunna Fig. 3
använda MAGI”.
4./ Samtidigt som du pratar virar du repet runt handen. När du
kommer till den falska knuten fortsätter du vira men håller
knuten, dold från publiken, löst i handen du virar med. Fig. 3
5./ Gör en magisk gest och räta sakta ut repet för att visa att
Fig. 4
knuten är borta, och att det är ett enda långt rep. Fig. 4

Återställ en sönderriven tidning
Effekt:
Riv sönder en tidning och sätt ihop
den på ett ögonblick.
Förberedelser:
Skaffa två identiska tidningar och riv ut
samma blad ur båda. Vik ihop ett till en liten
hög och fäst den, med dubbelhäftande tejp
eller liknande, vid ena hörnet på det andra
ovikta tidningsbladet.
Utförande:
1./ Riv sönder det ovikta tidningsbladet på
mitten.
2./ Lägg en av de sönderrivna halvorna
ovanpå den andra, så att den förberedda
vikta sidan är närmst dig och dold från
publiken. Fig. 1
3./ Fortsätt att riva tidningen på mitten
tills du har rivit tidningsbladet till samma
storlek som det förvikta bladet du
förberett. Fig. 2
4./ Vänd snabbt och smidigt på den och vik
ut den vikta förberedda tidningen. Fig. 3
5./ Du har reparerat den sönderrivna
tidningen! Men håll de sönderrivna bitarna
dolda! Fig. 4

Det förvikta bladet (A) ska vara
närmst dig och dolt från publiken
när du rivit sönder blad B.

A

Förberedelser

B
A
B
Vik och fäst ett av bladen
(A) på det andra bladet (B).

Fig. 1
Material

Fig. 3

Två identiska blad, A och B.
Det förvikta bladet (A) ska vara
närmst dig och dolt från
publiken när du rivit sönder
blad B.

A
B
Vänd på bladen så det förvikta nu
är riktat mot publiken. Börja
veckla upp det förvikta bladet (A).
Återställt!
A

A
B

Fig. 2
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Fig. 4

Pilar överallt

Effekt: Du får pilen på brickan att ändra riktning
Rekvisita:
1 åttahörnig bricka med pilar
1 trollstav
Utförande:
Håll i den åttahörniga brickan mellan din tumme och
ett av dina fingrar på ”A” som är markerat på bilden.
Rotera brickan ett halvt varv och pilen på andra
sidan kommer att peka åt samma håll. Lägg ner
brickan och knacka på den med trollstaven medan du
säger några magiska ord. Lyft upp brickan och håll
den mellan tummen och ett av fingrarna, denna gång
har du i hemlighet bytt markering till ”B” som bilden
visar. Fig. 2. Rotera på brickan och pilen på andra
sidan kommer att peka i en annan riktning.

A

B

B

A

Fig. 1

Fig. 2

Bläck till vatten

Effekt: Förvandla på magiskt vis bläck till vatten!
Rekvisita:
1 glas (medföljer ej)
1 svart plastark (medföljer ej)
1 vit pappersbit med halva ena sidan svart (medföljer ej)
1 näsduk (medföljer ej)
Förberedelser: Lägg det svarta plastarket längsmed insidan av glaset och fyll glaset med vatten.
Fig. 1.
Utförande:
1./ Visa glaset med ”bläck” och den vita pappersbiten för publiken. Doppa ner pappersbiten och
vänd i hemlighet på den så den svarta sidan syns. Fig. 2-4
2./ Visa båda sidor av näsduken och täck glaset med den. Fig. 5
3./ Gör en magisk gest över glaset och ta tag i näsduken och plastarket. Dra nu bort dem och visa
att bläcket nu är vatten. Fig. 6

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
Fig. 5
Fig. 6
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Guldfisken

Du vet nu hur man förvandlar bläck till vatten. Använd den metoden för att frambringa en
guldfisk, eller något annat. Lägg bara fisken i vattenglaset och överraska din publik med en
fantastisk effekt!

Fig. 7

Antigravitation

Rekvisita:
1 glas, och vatten till det (medföljer ej)
1 kort, som inte drar åt sig för mycket vatten och som täcker glasets öppning (medföljer ej)
Utförande:
Fyll glaset med vatten. Lägg kortet över öppningen och försäkra dig om att öppningen är helt tät.
Under ditt utförande säger du ”Folk frågar mig vad magi är. Ibland säger jag att det är illusioner
och ibland säger jag att det är vetenskap!”. Vänd sedan glaset upp och ner och säg ”Ta-da!
Antigravitation!” och ta bort din hand för att visa att vattnet inte rinner ut.

Fig. 1

Fig. 2
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Fig. 3

Magi med rep

Tre rep

Effekt:
Magiskt förvandlas tre olika långa rep till att
vara lika långa!
Förberedelser:
Klipp ett rep (som medföljer) i tre olika längder.
Exempelvis 20, 40 och 60 centimeter

(cirka 20 cm)
kort
medium (cirka 40 cm)
lång
(cirka 60 cm)

Utförande:
1./ Visa de tre olika långa repen. Fig. 1
2./ Håll dem i vänster hand. Först det kortaste, sen det mellersta och sist det längsta som bilden
visar. Fig. 2
3./ Ta tag i nedre änden av det korta repet, dra det bakom de båda andra repen och lägg det till
höger om mellanrepet. Fig. 3
short

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

medium

long

Fig. 4

4./ För nu mellanrepets nedre ände bakom det längsta och lägg det till höger i handen. Lägg nu det
längsta repets ände längst ut i handen. Fig. 4
5./ Ta med höger hand tag i de tre yttersta ändarna du nu håller i vänster hand. Och håll dem som
bilden visar. Fig. 5
6./ Ryck till repen. De kommer att bli lika långa. Fig. 6
7./ De två kortaste repen samarbetar nu, givetvis dolt i din vänstra hand, och på så sätt verkar de
två repen vara lika långa. Fig. 7 & 8

Fig. 6

Fig. 5

kort

Fig. 7

lång

medium

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

8./ Släpp repen med din högra hand. Håll de samarbetande repen försiktigt i vänster hand och använd
höger tumme och pekfinger för att ta bort det långa repet och säg högt ”Ett”. Fig. 9 & 10
9./ Byt smidigt ut det långa repet mot de två samarbetande, håll upp dem och säg ”Två”. Det ska
alltså verka som om du behåller det långa repet i höger hand och att du lägger till ett rep
från vänster till höger hand. Fig. 11-13
10./ Ta det långa repet från vänster hand och säg högt ”Tre”. Det verkar som om varje rep har
visats separat och att de är lika långa. Fig. 14 & 15
11./ Håll alla repen i händerna. Fig. 16
12./ Lägg dem ett i sänder i en rad på bordet framför dig för att visa att de är olika långa, precis
som när du började ditt trick. Fig. 17
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Fig. 11

Fig. 12

Ringen omöjligt genom händerna

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 17

Fig. 16

Effekt:
Magikerns händer är fastknutna i varandra med ett rep. En ring hängs på magiskt vis upp i
repet.
Rekvisita:
2 identiska ringar (medföljer)
1 rep (medföljer)
1 stor näsduk (medföljer ej)
Förberedelser:
Trä en ring över handen och dölj den i kavajärmen. Knyt fast repet runt handleden på samma
hand som du trädde ringen på. Notera att du måste ha något långärmat plagg som du kan dölja
ringen i, samt att du måste sitta vid ett bord.
Utförande:
Be en frivillig att knyta andra änden av repet kring din högra hand. Håll sedan den andra ringen
i din hand och visa den för publiken. Be den frivillige att lägga näsduken över dina händer. När
dina händer väl är dolda tappar du i hemlighet ner ringen i knäet. Låt samtidigt den förberedda
ringen glida över handen och ut på repet. Be publiken räkna till tre och när de ropar ”Tre!” tar
du bort näsduken och visar att ringen nu hänger i repet.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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Fig. 4
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