Trollkarlen
Mr. Dannyman’s

Trolleriskola

- lektion 2 !

Tärnings-förutsägelsen

Fem!

Effekt: Du förutsäger vilket kort åskådaren kommer att välja med en tärning.
Material: Sex spelkort, varav ett med kryss på baksidan, en tärning och en
förutsägelse-lapp, med texten ”Du väljer kortet med kryss på baksidan”.
Utförande: Placera ut de sex korten i en rad på bordet, utan att visa
baksidorna, så att kortet med krysset hamnar som 3:e kortet från vänster.
Berätta att du gjort en förutsägelse, som du lägger fram på bordet, utan att visa
baksidan och låt åskådaren kasta tärningen. Oavsett vad den visar,
bokstaverar du dig fram till kortet med krysset. (Börja från vänster för alla tal
utom fyra, som du istället bokstaverar från höger.)

Kryss på baksidan

Förutsägelse

Du väljer kortet
med kryss på
baksidan

Visa förutsägelsen och därefter baksidorna på korten!

Ring genom snöre
Effekt: Du får en pappersring att gå rakt genom ett skosnöre.
Material: Två identiska pappersringar, ett skosnöre, en servett, en trollstav.
Förberedelser: Vik ihop den ena ringen och göm den i höger byxficka, ihop med staven.
(Publiken ska bara tro att du har en ring.)
Utförande: Trä upp ringen på skosnöret och låt en åskådare hålla i varje ände. Berätta att du ska
frigöra ringen, men att det är lite hemligt hur det går till, så därför placerar du en servett över
ringen.
Stick ner handen i fickan och hämta upp trollstaven, samtidigt som du gömmer den andra ringen
i samma hand. Räck över trollstaven till en åskådare och säg att det är din nödlösning, om du
inte lyckas på annat sätt.
Stick in båda händerne under servetten. Riv sönder ringen på snöret och göm bitarna i höger
hand, samtidigt som den vänstra tar den hela ringen från höger hand.
Tag med höger hand tillbaks trollstaven. Vifta med den och lägg den sedan i fickan (ihop med den sönderrivna ringen.) Ryck undan
servetten och visa att ringen är lös!
Tips: Om det är pillrigt att klippa till exakta cirklar, går det lika bra med fyrkanter med fyrkantiga hål. Det finns också flera olika
sorters godis (tex. jordnötsringar) som har hål i mitten och går precis lika bra att använda.

Hoppande ytterasken
Effekt: Får ytterasken från en tändsticksask att hoppa tillbaks till fickan.
Materiel: Två tändsticksaskar (samt sax och lim).
Förberedelser: Klipp itu den ena ytterasken som på första bilden och limma fast den
mot botten och långsidan på innerasken. Du får nu en specialgjord ask, som åt ena
hållet ser ut som en komplett ask, och åt andra hållet ser ut som enbart innerask.
Fyll innerasken med tändstickor och sätt på den andra ytterasken.
Utförande: Tag fram den specialgjorda asken ur fickan. Öppna den och häll ut
tändstickorna på bordet, men var noga med att inte visa fel sida på innerasken.
Lägg tydligt ner ytterasken i byxfickan. Stäng händerna runt innerasken och säg ett par magiska ord. Öppna sedan händerna, så att du
visar asken så att det ser ut som att ytterasken är kvar. Om du vill kan du sedan direkt göra tricket åt andra hållet.

Oförstörbara skosnöret

Skåra

Effekt: Ett skosnöre förblir helt, trots att du klipper av det på mitten.
Material: Ett skosnöre, ett sugrör och en sax
Förberedelser: Klipp en skåra längs med suggröret, ungefär hälften så lång som röret.
Utförande: Visa upp skosnöret och trä det genom sugröret. Vik sugröret på mitten,
med skåran innåt. Håll vänster hand runt övre delen av det dubbelvikta suggröret och
drag med höger hand försiktigt i ändarna på skosnöret. Det glider då ner genom
skåran, som visas på bilden, så att det tillsammans med röret bildar ett stort ”A”.

Klipp
här

Flytta ner vänster hand så att den bara döljer snöret som går ut mellan de två sugrörshalvorna och klipp av röret precis i böjen (som visas på bilden.)
Från publiken ser det nu precis ut som att du har klippt av både rörer och snöret, trots
att snöret fortfarande är helt och bara döljs av handen. (Se bilden.)
Lägg ihop rörhalvorna i handen och drag ut det hela snöret! Ett rätt fantastiskt trick om det presenteras på rätt sätt!

Jumbokorts-förutsägelsen

Spader 7

Effekt: Åskådaren får helt fritt stoppa dig när du går igenom
kortleken, ett kort i taget och det kort han stoppar på stämmer
överens med din förutsägelse.
Material: En kortlek och en vykorts-stor pappskiva med en förutsägelse, t.ex. ”spader sju” på framsidan.
Förberedelser: Plocka ut spader-sjuan ur kortleken och håden gömd under pappskivan (första bilden).
Utförande: Håll papperskivan horisontellt i höger hand, med förutsägelsen nedåt och sjuan gömt under.
Håll kortleken i vänster hand, med baksidan upp och skjut med vänster hands tumme över ett kort i taget till
pappskivan. Låt åskådaren få en chans att stoppa dig på varje kort och tippa sedan ner det på bordet och skjut
över ett nytt till pappskivan. När åskådaren säger stopp lägger du ifrån dig kortleken. Greppa pappskivan med
båda händernas fingrar på undersidan och båda tummarna på översidan. Vänd snabbt över alltsammans och
sära händerna, så att det dolda kortet (sjuan) hamnar i vänster hand och det andra kortet hålls gömt av höger
hands tumme under pappskivan.Visa att förutsägelsen stämmer med kortet!

Spader 7

Verkliga valet

Försvinnande knuten
Effekt: En knut försvinner i ett ”magiskt rör”.
Material: Ett skosnöre och ett ca. 10 cm långt rör. (T.ex. en tom toapappers-rulle.)
Utförande:. Slå en enkel knut runt röret. Om du nu släpper ändarna på snöret kommer du att märka att ändarna gärna vill ligga längs
med röret. Stoppa in den ena änden genom röret, från den ände som den pekar mot. Fortsätt mata in snöret till det kommer ut på andra
sidan röret. När det tar stopp skjuter du av knuten av röret och stoppar in den inniti röret. Fortsätt dra i snöret från andra änden till det
som är kvar av knuten hamnar mitt inne i röret. Blås till på röret. Säg en magisk trollformal, spänn snöret genom att dra i båda ändar
och tippa på det så att röret glider av åt ena hållet. Visa att knuten har försvunnit!

Det som egentligen händer är så enkelt som att knuten knyts upp när du trär tillbaks en av ändarna genom mitten på knuten, men i och
med röret och trollformeln känns det hela lite mer mystiskt och blir till ett bra trick. Ibland är det bara utförandet som skiljer ett
bra trolleri-trick från ren fysik. Testa får du se! Med lite övning kan du även slå flera knutar efter varandra och få alla att försvinna.

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

