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EFEKT: Poproś osobę o wybranie karty i umieszczenie jej na szczycie talii. Po chwili koncentracji karta 

w magiczny sposób uniesie się ponad talię i pozostanie zawieszona w powietrzu. Następnie spokojnie 

opadnie na miejsce, dzięki czemu osoba z widowni będzie mogła ja na spokojnie sprawdzid.  

SEKRET: Talia sama w sobie nie ma niczego specjalnego, aczkolwiek, należy takową dołączyd do 

specjalnej karty, która została wyposażona o dźwigienkę, która umożliwia unoszenie się wybranej 

karty. Dźwigienkę należy umieścid w prawym rogu (fot.1).  

PREZENTACJA: Odwród talię awersem do góry, obracając ją wzdłuż dłuższego boku, dzięki czemu 

dźwigienka będzie po lewej, w kontakcie z dłonią (fot.2).  W tej pozycji możesz rozłożyd karty, by 

osoba z widowni mogła wybrad jedną z nich. Po dokonaniu wyboru złóż wachlarz w równy stos i 

łapiąc za krótszy bok bliżej ciebie, odwród talię tak, by dźwigienka znalazła się pod palcami pokazując 

przy okazji widowni awers kart (fot.3). Następnie połóż karty grzbietem do góry, zaś wybraną kartę 

połóż na szczycie talii wartością do góry (fot.4.). Delikatnie odwróconą w twoją prawą stronę talią 

kart możesz zasłonid dźwigienkę, którą delikatnym ruchem kciuka możesz nacisnąd dźwigienkę, która 

uruchomi mostek podnoszący wybrana kartę (fot.5). Ciągłym i zdecydowanym ruchem dłoni, w 

trakcie unoszenia się karty, obród rękę w lewą stronę, dzięki czemu wybrana karta zasłoni oś mostku 

(fot.6). W trakcie unoszenia się karty możesz pod nią przeciągnąd palce, lub kartę, aby pokazad, że nic 

jej nie wspiera (oczywiście uważając, żeby nie uderzyd osi mostku), po czym zwalniając nacisk na 

dźwigienkę spraw, żeby karta wróciła na miejsce. Opcjonalnie możesz ukryd mechanizm podnoszący, 

dzięki czemu będziesz mógł dad widowni talię do sprawdzenia. 

WSKAZÓWKA: Jeżeli nie będziesz wykonywad gwałtownych ruchów w trakcie unoszenia się karty, nie 

powinna ona spaśd. Dla pewności ewentualnie możesz na środek mostku przykleid mały kawałek 

dwustronnej taśmy, by uniknąd problemów. Pamiętaj, by talia kart zawsze znajdowała się poniżej 

punktu widzenia widowni.  


