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EFEKT: Iluzjonista trzyma trzy karty w dłoni i trzy na stole. Bierze jedną kartę ze stołu i dodaje ja do 

wachlarza pokazując jednocześnie, że wszystkie karty są czyste. Następnie zamienia kartę którą przed 

chwilą podniósł ze stołu kolejną i nagle okazuje się, że wszystkie cztery karty tworzą karetę asów! To 

jednak nie jest koniec sztuczki, bo zamienienie jednego z asów z ostatnią kartą na stole sprawia, że 

kareta asów staje się karetą króli! 

SEKRET:   Zestaw zawiera 6 kart- 3 specjalne karty w połowie czyste z figurą po środku (imitującą asy), 

zaś drugą połowę stanowią króle, jedną czystą kartę, jednego króla i asa pik (fot.1).  Tajemnicą 

dobrze wykonanej sztuczki jest odpowiednie pokazywanie tego co znajduje się na kartach, także 

odrobina praktyki i będziesz w stanie wykonywad ten trik precyzyjnie i efektownie. 

PRZYGOTOWANIE:  Weź do lewej ręki trzy karty specjalne (fot.2) i ułóż z nich wachlarz (fot.3). Zwród 

uwagę, że za wierzchnią kartą pozostałe dwie pokazują jedynie czysty fragment. Naturalnie te trzy 

karty muszą byd trzymane tak, żeby widownia mogła zobaczyd jedynie ich rewersy. Następnie na 

stole ułóż kolejno od prawej czystą kartę, asa oraz króla i tym sposobem można zaczynad 

przedstawienie (fot.4).  

PREZENTACJA: „A teraz panie i panowie, jeden z wielu powodów, dla którego nie powinniście grad 

w pokera z magikami.” Wyjaśnij: „Jeśli do tych trzech kart dołożę jedną kartę ze stołu, pokażę wam 

cztery czyste karty…” W międzyczasie weź czystą kartę (pierwszą z prawej) i dołóż ją do kart w ręku 

(fot.5), po czym odkryj karty publiczności, żeby mogli zobaczyd, że są czyste (fot.6). Kontynuuj wraz ze 

słowami: „…ale musicie pamiętad, że nie można ufad magikowi, bo jedyne co teraz zrobię to 

zamienię jedną kartę… ” odłóż na stół czystą kartę i weź ze stołu asa (środkową kartę) „…i wszystko 

ulega zmianie!” W czasie kiedy odkładasz czystą kartę na stół rozłóż w dłoni wachlarz kart na tyle 

szeroko, żeby figury znajdujące się na środku (imitujące asy) były widoczne. Następnie połóż asa na 

wierzchu wachlarza (fot.7) i pokaż widowni karetę asów, która w magiczny sposób pojawiła się na 

ręce (fot.8) Nie przerywaj swojego występu, żeby dokładnie wyeksponowad asy, to nie ma znaczenia. 

Najważniejsze, żeby twoje ruchy były płynne i naturalne, dzięki czemu nie będziesz wzbudzad 

podejrzeo widowni.  Odwród wachlarz rewersami kart w stronę widowni i kontynuuj mówiąc 

jednocześnie: „Ale to jeszcze nie koniec, bo wystarczy że zamienię tego asa z inną kartą…” odłóż asa 

na stół i weź ostatnią kartę (króla) „… to sprawię, że kareta asów zmieni się na karetę króli!” Kiedy 

będziesz podnosid ze stołu króla, zrób to w bardziej widoczny sposób, niż do tej pory. Chodzi o to, 

żeby maksymalnie skupid uwagę widowni na karcie którą podnosisz ze stołu prawą dłonią. W 

międzyczasie opuśd delikatnie lewą dłoo (zupełnie jakbyś ją po prostu rozluźniał) odwracając 

jednocześnie karty do góry nogami i delikatnie składając wachlarz (fot.9). Teraz w naturalny sposób 

dołóż króla ze stołu do pozostałych kart i rozłóż ponownie wachlarz (fot.10 i 11). Na koniec możesz 

pokazad karty widowni, które zgodnie z obietnicą tworzą teraz karetę króli (fot.12). Skwituj całe 

przedstawienie słowami: „I właśnie dlatego nigdy nie powinniście grad w pokera z iluzjonistami!” 

Schowaj karty do kieszeni i uracz ich szyderczym uśmieszkiem.  



WSKAZÓWKI: 

 Wykonując poszczególne fragmenty przedstawienia, uważaj by nie rozłożyd za bardzo 

wachlarza z kart. W przeciwnym wypadku możesz zdradzid sekret całej sztuczki. 

 Podwicz wykonywanie tej sztuczki w płynny i naturalny sposób. Nie ociągaj się zbytnio przy 

kolejnych zamianach kart. Twoja publicznośd powinna byd świadkiem nagłym rozwojem 

wypadków, co z pewnością wprawi ich w osłupienie.  


