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EFEKT: Iluzjonista pokazuje mały portfelik, w którym z łatwością widad dwie karty: 7 trefl i 7 karo. Z 

portfela wyciąga 7 karo i kładzie je na stole awersem do góry. Potem wyciąga 7 trefl i kładzie je na 

pierwszej karcie grzbietem do góry. Po wykonaniu magicznego gestu nadruk na karcie 7 trefl znika, 

pozostawiając kartę czystą, zaś wartośd tej karty przenosi się na tył karty 7 karo! 

SEKRET: W zestawie znajduje się karta 7 karo z nadrukowanym 7 trefl na grzbiecie, czysta karta oraz 

specjalny portfelik. Portfelik ma dwie przegródki, przy czym jedna z nich stanowi cały trik. Wartośd 7 

trefl jest nadrukowana na plastik lewej przegródki, dzięki czemu, po wsunięciu do niej czystej karty, 

będzie wyglądała jak 7 trefl. Pamiętaj, by karta w przegródce znajdowała się idealnie po środku, 

dzięki czemu nikt się nie zorientuje, że jest to tylko trik. Pozostałą kartę wsuo do drugiej przegródki i 

już jesteśmy gotowi do wykonania sztuczki. 

PRZEDSTAWIENIE:  Trzymając portfelik w lewej ręce, otwórz go i pokaż widowni, że w środku 

znajdują się dwie różnokolorowe karty. Wyciągnij 7 karo z przegródki i połóż ją na stole grzbietem do 

dołu (pamiętaj, żeby owego grzbietu nie pokazad widowni). Rogi plastikowych przegródek są ścięte, 

dzięki czemu wyciągnięcie kart nie powinno stanowid problemu. Teraz wyciągnij 7 trefl z przegródki w 

następujący sposób: kciukiem i palcem wskazującym prawej ręki chwyd za róg karty, która wystaje z 

przegródki przy jednoczesnym podnoszeniu portfelika do pozycji pionowej (dzięki czemu nie 

pokażesz widowni, że karta w rzeczywistości jest czysta) (fot.1). Wyciągnij kartę z przegródki i 

trzymając ją grzbietem do góry połóż ją na 7 karo. W międzyczasie opuśd portfelik aby pokazad 

widowni, że pozostał pusty (fot.2). Teraz możesz odłożyd portfelik na bok i go zamknąd (radzimy to 

zrobid, żeby w razie co nadruk na plastiku nie odbijał się w świetle). Pamiętaj, że koniec kooców i tak 

cała twoja i widowni uwaga skupiad się będzie jedynie na leżących na stole kartach, a nie na 

portfeliku, który przecież jest jedynie akcesorium. Ruchy przy wyjmowaniu 7 trefl powinny byd 

możliwie gładkie i naturalne. Nie należy robid tego zbyt wolno, ponieważ ktoś z widowni może 

zauważyd się, że karta jest czysta, natomiast zbyt szybkie wyciągnięcie karty z portfelika i położenie 

jej na stole może wzbudzad podejrzenia. Widownia musi wierzyd w to, że po prostu wyjąłeś z 

portfelika dwie karty i położyłeś jedną na drugiej. Teraz jedyne co pozostaje zrobid, to wykonad jakiś 

magiczny gest nad kartami, podnieśd pierwszą kartę, pokaż że jest czysta, ale wartośd nie zniknęła na 

zawsze, ponieważ teraz przewrócisz drugą kartę i pokażesz, że 7 karo ma na grzbiecie 7 trefl. 

Pozostaw karty do sprawdzenia, jednocześnie chowając portfelik do kieszeni. 


