Gyűrű a homokórán. (Zuhanás a Niagara vízesésbe. 1990)
David Copperfield véletlenszerűen kiválaszt a nézőtérről egy fiatal hölgyet és a színpadra invitálja. A
hölgy egy nagyméretű asztal mögé telepszik le egy székre. David elkéri gyűrűjét, s egy fehér
szalagot fűz át rajta, majd egy ékszeres dobozkába helyezi, oly módon, hogy a szalag mindkét vége
kilógjon belőle. Aztán átadja a dobozkát a hölgynek, aki a szalag két végét fogva maga előtt tartja. Ezalatt a bűvész az
asztalon lévő homokórát letakarja egy lepellel, és azt mondja, hogy a gyűrű hamarosan eltűnik a dobozkából és a
homokórán jelenik meg. Egy pillanat múlva megfogja a szalag egyik végét, a másik vége a hölgy kezében marad,
meghúzza, s így kiszabadítja a szalagot a dobozkából, de a gyűrű nincs rajta. Az eltűnt gyűrű a homokórára került, de
nem felülre, hanem a közepére.
A titok nyitja.
Ezt a trükköt feltételesen két részre oszthatjuk, az első: hogyan tűnik el a gyűrű a dobozból, a második: hogyan jelenik
meg a homokórán.
Kezdjük az elsővel. Nos, a bűvész által kiválasztott hölgy nem beépített ember, hanem véletlenszerűen kiválasztott
néző. Copperfieldnek szüksége van egy gyűrűre, s teljesen mindegy, hogy az milyen. Semmilyen segédeszköz nincs,
ami által eltűnik a gyűrű. Itt mindössze a mágus kézügyességén áll vagy bukik az egész. Figyeljük csak az első képen
hogyan helyezkedik el a gyűrű a szalaggal a dobozkában!

A szalag a gyűrű alá, a dobozka résébe be van szorítva
Mélyen egy résben fekszik. A gyűrűn a szalag át van fűzve, de az említett résben mélyen a gyűrű alatt van beszorulva.
Úgyhogy, ha a gyűrűt óvatosan kivesszük a dobozkából, a szalag az említett résben marad és a gyűrű az egyik vége
mentén szabadon lehúzható. Épp ezt csinálja Copperfield is.
No, most sorban.
Először belehelyezi a gyűrűt a dobozkába, melyet felénk fordít. Aztán hirtelen magafelé fordítja a dobozkát, s a jobb
keze hüvelykujjával kiveszi a gyűrűt, majd lezárja a fedelét. A gyűrű most a jobb tenyerében van, miközben a szalag
továbbra is a dobozban marad. Ne felejtsük el, hogy a gyűrű ezután is a szalagon marad. Copperfield kénytelen a
tenyerén keresztülhúzni a szalagot, hogy lehúzza a gyűrűt. (Nézzük meg figyelmesen a videófelvételt. Ez a mozzanat
jól látszik!)

A bűvész a szalagot áthúzza a jobb tenyerén. Érthető, hogy miért teszi. A gyűrű a jobb tenyerében van, s csak így
tudja azt lehúzni a szalagról
Majd megkéri a hölgyet, hogy tartsa meg a dobozkát, a szalagot a végeinél fogva. Ahogy közelebb ér a dobozzal a

hölgyhöz, jobb kezével lehúzza a gyűrűt a szalagról.

A bűvész a szalag egyik felét áthúzza a jobb tenyerén
Abban a pillanatban, amikor a hölgy kezébe veszi a szalagot, a gyűrű már David jobb tenyerében van. Miután a hölgy
átvette a dobozt, David keze egy pillanatra az asztal alá kerül. Ekkor egy rejtekhelyre csúsztatja a gyűrűt.

Copperfield jobb keze egy pillanatra eltűnik az asztal mögött. Ekkor csúsztatja a gyűrűt a rejtekhelyére
Ily módon tűnik el a gyűrű a dobozkából. Mialatt a hölgy tartja a dobozkát, a nézők biztosak benne, hogy a gyűrű
továbbra is benne van, miközben az már rég az asztal alatti rejtekhelyen van.
Most nyomon követjük, mi módon kerül a gyűrű a homokórára.
A legfontosabb, hogy a homokóra kis titokkal bír. Azon a helyen, ahová a gyűrű kerül, üvegburka az egyik irányba
elmozdítható. Így a gyűrűt felhúzhatjuk az alsó részére, majd a felső rész a helyére kerül. Semmilyen rés nem látszik.
Ilyen homokórát vásárolhatunk 400 rubelért Moszkvában, a Mágiák klubjában. Egyetlen hátránya van: a gyűrűt sokkal
nehezebb levenni róla, mint föltenni, ezért mágusunk a mutatvány végén kénytelen összetörni a homokórát.
A homokórával kapcsolatban minden érthető, csak egy kérdés maradt: Copprfield miként helyezi föl észrevétlenül a
gyűrűt a homokórára. A kivitelezésnek több variációja van, ezért nem fogom részletezni, hogy pontosan melyik
módszerrel csinálta, mert a végeredmény egy és ugyanaz. Az én változatom - abban a pillanatban, amint fölemeli a
homokórát, majd lerántja a leplet, a bal keze egy pillanatra a lepel alá kerül, s ekkor teszi föl a gyűrűt.

