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EFEKT: Iluzjonista wyciąga niewidzialną talię do gry z kieszeni; tasuje ją, 

przekłada, nawet daje do potasowania osobie z widowni. Następnie prosi widza 

o wybranie dowolnej karty, nie zdradzając swego wyboru nikomu na Sali. Po 

przekazaniu karty magikowi, ten wkłada ją grzbietem do góry do talii kart 

skierowanych grzbietem do dołu, po czym wkłada całą talię do pudełka, zaś 

pudełko wraca do kieszeni magika. Widz proszony jest o wyjawienie swojej 

karty pozostałym widzom, kiedy to magik, po wyjęciu nowej talii z pudełka, 

pokaże, że po rozłożeniu kart jedna jest skierowana grzbietem do dołu. 

Zaskakująco, karta która nie pasuje położeniem ,do reszty, jest tą, na k™órą 

zdecydował się nasz widz.  

SEKRET: Zaglądając do talii możemy zauważyć, że karty przylegają do siebie, 

kiedy skierowane są do siebie „plecami”. Tym sposobem sprawiają wrażenie 

dwustronicowych kart. Ponadto możesz zauważyć, że karty po jednej stronie są 

parzyste, i nieparzyste po drugiej (fot.1 i 2). Dwa czarne króle liczone są jako 

parzyste, zaś czerwone jako nieparzyste. Oprócz tego, karty przylegające do 

siebie po zsumowaniu tworzą liczbę 13. Na przykład za waletem będzie dwójka, 

zaś za szóstką będzie siódemka. Króle przylegają do siebie (czarne z 

czerwonymi). Na koniec, zwróć uwagę, że wszystkie kiery połączone są z 

pikami, zaś trefle z karo. 

JAK ZNALEŹĆ WYBRANĄ KARTĘ: Chwile po tym, gdy widz powie którą 

kartę wybrał, należy obrócić talię z przylegającymi kartami, tak, by wybrana 

karta zawsze była skierowana do dołu (jeżeli wybrana była parzysta, to 

rozkładaj nieparzystymi do góry). Jeżeli widz wybrał szóstkę karo, rozkładaj 

karty do momentu, aż ujrzysz siódemkę trefl (tą z którą sumuje się do 

trzynastu). Gdy ją odnajdziesz, oddziel jedną od drugiej (fot.3), ukazując 

wybraną kartę, którą osoba z widowni ma wyjąć (fot.4). 

WSKAZÓWKI: Przy rozkładaniu kart w wachlarz, zawsze delikatnie je ściśnij 

między sobą, dzięki czemu zawsze rozłożą się, nie pokazując przylegających do 

siebie „pleców” kart. Jeżeli chcesz powtórzyć efekt, wystarczy wybrana kartę 

umieścić we właściwym miejscu. 



PREZENTACJA: Pamiętaj, żeby pokazać sztuczkę tak jak jest to opisane w 

punkcie EFEKT. Możesz dodać trochę śmieszków gdy będziesz tasować zwykłą 

talię- rób to nieumiejętnie, niech karty przypadkiem wypadną ci z ręki, powiedz 

widzowi, że wybrał dwie karty, a miał jedną itd.   

  


