Trollkarlen
Mr. Dannyman’s

Trolleriskola

- lektion 1 !

3-korts-förutsägelsen
Effekt: Du lyckas förutsäga vilket av tre olika spelkort som åskådaren kommer att välja.
Material: Tre olika spelkort, ett kuvert, en penna och en liten papperslapp.
Hemligheten: Hemligheten bakom tricket är att du i själva verket har gjort tre olika förutsägelser
och helt enkelt visar den förutsägelse som stämmer, efter det att åskådaren gjort sitt val.
Figur 1

Förberedelser: Låt oss anta att du har valt att använda de kort som visas i figur 1.
Du gör då följande:
• Skriv ”Du väljer Klöver 5” på baksidan av kuvertet. (Figur 2)
• Markera baksidan på trean med ett kryss. (Figur 3)
• Skriv ”Du väljer Spader Ess” på papperslappen. (Figur 4)
Figur 2

Figur 3

Stoppa korten och papperslappen i kuvertet och du är klar att visa tricket.

Figur 4

Utförande: Tag upp korten ur kuvertet och placera dem i en rad på bordet. (Var försiktig så att du inte råkar visa kortens baksidor
eller någon av förutsägelserna.) Berätta att du har gjort en förutsägelse och be en åskådare att peka på ett kort. Visa nu helt enkelt den
förutsägelse som stämmer överens med åskådarens val!

Myntfatet
Effekt: Du får fem mynt att fördubblas till tio utan att du ens rör vid dem.
Material: En kaffekopp med fat, 10 mynt, en bit papper och lite tejp.
Förberedelser: Vik ihop pappret till ett litet kuvert (dvs. en platt tub som är
igenstängd i ena änden) och fäst detta under kaffefatet. Placera fem av mynten i kuvertet.
Ställ fatet på ett bord, med kuvertets öppning till vänster. Placera koppen på fatet och lägg de
övriga fem mynten i koppen. (Figur 5)

Figur 5

Figur 6

Utförande: Lyft upp koppen och häll ut mynten på fatet. (Figur 6) Visa att koppen är helt
tom och visa upp fatet för någon i publiken, som får räkna mynten.
Håll nu koppen i vänster hand och fatet i höger hand. Tippa ner mynten från fatet till koppen,
varvid även de extra mynten i kuvertet under fatet följer med. (Figur 7)

Figur 7

Figur 8

Ställ ner koppen och fatet på ett bord. (Figur 8) Gör en magisk gest och häll återigen upp mynten på fatet. Nu har mynten fördubblats
till hela tio stycken! Räkna tillbaks mynten ett och ett till koppen.

Försvinnande sedel
Effekt: Du får en sedel att spårlöst försvinna ur ett kuvert, för att senare dyka upp på ett helt annat ställe.
Materiel: Två identiska sedlar och ett kuvert.
Förberedelser: Göm den ena av sedlarna på ett ställe där du vill att sedeln ska dyka upp i slutet av tricket.
Utförande: Vik ihop sedeln till den blir stor som ett frimärke.
Håll kuvertet med vänster hand enligt figur 9. Låtsas nu stoppa ner sedeln i kuvertet, fast du i
själva verket sticker in den under vänster hands tumme, se figur 10 och 11.
Slicka nu igen kuvertet, så att alla tror att sedeln ligger där i, fast du i själva
verket håller sedeln med tummen bakom kuvertet, som visas i figur 12.
Lägg med höger hand ner kuvertet på bordet, samtidigt som du håller kvar sedeln i vänster hand.

Figur 10

(Det är viktigt att tänka på att hålla handen så att sedeln inte syns.)
Stoppa ner vänster hand med sedeln i byxfickan och lämna sedeln där, samtidigt som du
gestikulerar med den högra handen för trollformelns skull.
Allt du behöver göra nu är att låta en åskådare öppna kuvertet, samt plocka fram duplett sedeln från sitt gömställe!

Figur 9

Figur 11

Figur 12

Glas genom bord
Effekt: Ett dricksglas går rakt igenom ett matbord.
Material: Ett mynt, ett glas (tomt) och en servett.

Figur 13

Figur 14

Figur 15

Figur 16

Utförande: Detta trick lämpar sig bäst att göras sittandes vid ett bord efter middagen. Lägg ett mynt på. Placera ett glas uppochner
över myntet och knöla ihop en servett över glaset. (Figur 13) Säg att du nu kommer att få myntet att försvinna och uttala en magisk
trollformel. Lyft upp glas och servett med hela handen runt glaset, för att se om myntet har försvunnit. Säg att det bara fungerar om
andra sidan av myntet är vänt uppåt.
Samtidigt som du böjer dig fram för att vända över myntet med vänster hand, för du den högra handen med glaset bakåt mot
bordskanten och lättar lite på greppet så att glaset glider ur servetten och ner i knäet. (Figur 14)
Om du håller tillräckligt löst i servetten med höger hand, kommer man fortfarande att se konturerna av glaset genom servetten och
åskådarna kommer att tro att det fortfarande är kvar där. Ställ tillbaks den tomma servetten över myntet (figur 15) och upprepa
trollformeln, varefter du slår till med vänster hand på servetten så att den plattas ihop. (Figur 16)
Säg att du visst blandade ihop formlerna och fick glaset att gå igenom bordet. Sträck ner ena handen under bordet och ta upp glaset
från knäet.

Magiska tändsticksasken
Effekt: En enkrona förvandlas till en femkrona i ”en magisk” tändsticksask.
Material: En tändsticksask, en enkrona och en femkrona.
Figur 17

Figur 18

Förberedelser: Skär ut en ca. 5 mm hög öppning längs med botten i kortändan av innerasken.
(Figur 17) Balansera femkronan på kanten av inneraskens kortända (samma ända som du
gjorde öppningen i) och skjut in innerasken halvvägs, så att myntet kläms på plats av
ytterasken. (Figur 18)
Utförande: Visa att tändsticksasken är tom och lägg ner enkronan i den. Håll asken i
vänster hand med ytteraskens kortände ungefär i mitten av handen.

Figur 19

Tippa asken lite snett bakåt så att enkronan glider ut i vänster hand, samtidigt som du stänger
igen asken med höger handa tumme och fingrar på askens kortsidor, vilket gör att den dolda
femkronan faller ner i asken.
Placera asken på bordet med höger hand, samtidigt som du håller enkronan gömd i vänster hand.
Gör en magisk gest med högerhanden. Öppna asken och tippa ut femkronan!
Figur 20

Spökduken
Effekt: En servett som ligger på bordet börjar plötsligt att röra på sig.
Material: En servett och en gaffel.

Figur 21

Figur 22

Hemligheten: Hemligheten i tricket är att du har en gaffel dold under servetten. De flesta
gafflar är utformade ungefär som den som visas i figur 21, dvs. de är rätt plana, men tack
vare hävstångsprincipen räcker det med att trycka ner taggarna på gaffeln 1cm för att
skaftet ska resa sig en 7-8cm 10 centimeter. Dvs. man åstadkommer en stor rörelse nästan
utan att röra sig alls, och man får det som visas i figur 22.
Förberedelser: Placera gaffeln, med taggarna upp, på bordet under servetten, med toppen
på skaftet ungefär i mitten av servetten och taggarna i nedre högra hörnet. (Se figur 23)

Figur 23

Figur 24

Utförande: Placera händerna längs med högra och vänstra sidan av servetten, med höger hands handled precis över taggarna på
gaffeln, som visas i figur 24. Tryck långsamt ner handlederna och mitten av servetten börjar röra sig!
(Se figur 24, som avslöjar hur gaffeln lyfter servetten.)

Mer information om trollkarlen Mr. Dannyman finner du på: www.Dannyman.se

