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SEKRET I PRZYGOTOWANIE: Talia składa się z 52 kart- 26 jest identycznych i 26 jest różnych.
Dodatkowo karty identyczne są o 1 milimetr krótsze od kart różnych, dlatego talie svengali często
nazywane są taliami z „długimi” i „krótkimi” kartami.
Przed wykonywaniem sztuczki karty należy umieścid na zmianę raz długą, raz krótką, dzięki czemu,
przy trzymaniu całej talii w ręku i przewracaniu kart jak na ryc.1. kciuk dotykad będzie jedynie
dłuższe(różne) karty, opadając po dwie- zasłaniając wszystkie jednakowe. Pamiętaj, żeby pierwsza
karta w talii była kartą krótką. Przed każdą sztuczką energicznie postukaj kartami o stół (ryc.3.) dzięki
czemu krótsze karty opadną możliwie nisko. Dzięki czemu, przy tasowaniu kart po amerykaosku
(ryc.4.) karty będą się tasowały po dwie, nie wpływając na położenie kart krótkich (wciąż będą na
zmianę z długimi)
PRZYKŁADOWE SZTUCZKI
1. Zademonstruj osobie z widowni, że karty są różne (ryc.1.) a następnie przekartkuj karty i
poproś osobę z widowni by położyła palec w momencie, w którym uzna, że powinieneś
przestad.(ryc.5.) Niech wyciągnie kartę pod palcem (będzie to jedna z krótkich), sprawdzi
jaką ma i umieści ja z powrotem w talii w miejscu, z którego ją wyjął. Po powtórnym
przekartkowaniu talii osoba z widowni palcem wskaże tę samą kartę.
2. Podobnie jak w sztuczce pierwszej poproś osobę z widowni o wybranie karty, sprawdzenie
jej i włożenie z powrotem do talii w tym samym miejscu. Następnie zapytaj ją którego ma
urodziny. Jeżeli data jest nieparzysta, ostatnia odliczona karta będzie kartą krótką (tą, którą
wybrał), zaś gdy data jest parzysta, będzie to kolejna po odliczeniu podanej wartości.
3. Wyrównaj talię kart jak (ryc.3.) i podziel ją na trzy stosy. Poproś osobę z widowni o wybranie
jednej z nich- będzie to krótsza karta. Potem przetasuj karty (ryc.4.) i podziel talię na cztery
stosy. Osoba z widowni znowu wybierze krótszą kartę. Sekretem jest dzielenie talii przy
pomocy dłuższego boku, tak by opuszki palców dotykały wyłącznie dłuższych kart. Tym
sposobem krótsze karty zawsze będą na wierzchu.
4. Poproś osobę z widowni o wybranie karty (tak jak w sztuczce nr 1) i niech włoży ją z
powrotem do pudełka, które jest przecięte. Wyjmij potem talię z pudełka i rewersem do
góry rozłóż talię jak wachlarz. Wskazana karta będzie odwrócona awersem do góry.
SEKRET: przed rozpoczęciem sztuczki odwród jedna z krótkich kart spod kooca talii awersem
do góry.
5. Napisz na kartce wartośd krótkiej karty, złóż ją i podaj osobie z widowni. Powiedz jej, że
wiesz jaką kartę wybierze i wykonaj sztuczkę nr 1. Po wybraniu swojej karty niech osoba z
widowni rozłoży kartkę i przeczyta wartośd, którą wcześniej napisałeś.
6. Poproś osobę z widowni o wybranie karty (sztuczka nr 1) i niech umieści ją z powrotem w
talii. Wykonaj magiczny gest i powiedz, że karta przesunęła się na szczyt talii (krótka karta
zawsze jest na wierzchu). Poproś o przełożenie talii trzymając za szersze krawędzie i
ponownie wykonaj magiczny gest- karta ponownie pojawi się naszczycie talii.
7. Pozwól osobie z widowni wybrad kartę jak w sztuczce nr 1 po czym przełóż talię kilka razy,
trzymając za szerszą krawędź. Potem wyciągaj po jednej karcie od góry, uważnie im się

przyglądaj i odkładaj na stosik obok, jedną na drugą. Kiedy osoba z widowni powie, żebyś
przestał i w ręku będziesz miał krótszą kartę pokaż ją osobie z widowni. Jeżeli będziesz miał
dłuższą, powiedz że ta osoba z pewnością posiada magiczne zdolności, ponieważ jego
(krótsza) karta jest kolejną którą weźmiesz z poprzekładanej karty i pokaż ją widowni.
8. Wykonaj sztuczkę nr 1 i po wybraniu karty niech osoba z widowni włoży ją z powrotem w to
samo miejsce w talii. Przekartkuj talię kilka razy tak, żeby osoba z widowni widziała tylko
różne karty i zapyta, czy widział swoją kartę. Jeżeli powie, że nie- powiedz jej, że dobrze o
tym wiesz, ponieważ ona znajduje się w twojej kieszeni, po czym ją wyjmij.
SEKRET: przed wykonaniem sztuczki schowaj jedną krótką kartę do kieszeni.
9. Wykonaj sztuczkę pierwszą po czym po wybraniu karty niech włoży ją z powrotem w to samo
miejsce w talii. Przełóż talię kilka razy, trzymając ją za dłuższe boki. Następnie kartę na
szczycie przesuo około 2 cm w kierunku dłuższego boku i upuśd talię na stół z wysokości
około 30 cm. Krótka karta na szczycie odwróci się, jednocześnie koocząc spektakularnie
pokaz.

