
A varázs fonal

1. oldal

Egy selyem fonal varázslatos módon áthatol egy személy ujján? Varázslat? Sajnos nem, hanem
egy csodálatos trükk.
Mutassa fel a fonalat a gyöngyökkel, engedje meg a fonal átnézését. Mivel a fonal egy átlagos
fonal, nem található rajta semmi különlegesség. A trükk titka valójában a szalag és a gyöngy
textúrájában rejlik.

Kérje meg az egyik nézőt, hogy nyújtsa ki a
mutató ujját, Ön pedig feszítse ki a fonalat a
néző ujja körül úgy, hogy mindkét gyöngy jobb
oldalon legyen. (1. kép)

Amennyiben meghúzza a fonalat
bebizonyosodik, hogy ebben a pozícióban nem
lehet a fonalat áthúzni az ujjon.

Kérje meg a nézőt, hogy érintse meg a másik
kezével a mutató ujja hegyét, így Ön titokban
előkészíti a titkos trükköt. Helyezze át a fonalat
a jobb kezéből a bal kezébe. (2. kép)

Ezzel a mozdulattal azt éri el, hogy a néző úgy
gondolja, hogy bevonja Ön a jobb kezével az
néző másik kezét a mutatványba. Valójában
azonban a bal hüvelykujj-tövével megfogja a
fonal végét és a bal mutató és hüvelyk ujjával
megfogja a felső gyöngyöt. (3. kép)

Miután a jobb kezévél ismét megérinti a fonal
jobb végét, megfogja valójában az alsó
gyöngyöt. (4. kép)



A varázs fonal

2. oldal

A trükk elvégzése után ismét átvizsgáltathatja a nézővel a fonalat.
A gyakorláshoz egy asztal, vagy szék lába tökéletes lehet.
Jó szórakozást kívánunk a trükk elvégzéséhez.

Mikor mindkét gyöngyöt szorosan fogja,
elkezdheti azokat egymástól távol húzni.
Ezzel egyidőben elengedi a fonal azon
végét, melyet a bal hüvelykujj-tövével
fogott.

Így a gyöngy, melyet a bal kezével fogott a
fonal mentén fog csúszni. A fonal nagyon
sima és így a gyöngy fennakadás nélkül a
fonal végéig tud csúszni. Ez ugyanakkor azt
jelenti, hogy a fonal a néző ujja körül fog
mozogni (5. kép), míg a fonal Ön és a néző
között feszített marad. (6. kép)

A trükk gyors elvégzése azt a látszatott
kelti, hogy a fonal keresztül hatolt a néző
ujján.


