Ősszezsugorodás a ládában. (Repülések: feléledt vágyak.1992)
A színpadon egy asztal áll, rajta egy doboz, amelyben akár egy ember is elfér. Copperfield
vízszintesen elhelyezkedik benne, úgy, hogy csak a feje és a lábfeje látszik. Ezután a doboz elkezd
összetolódni, de a mágus mindeközben benne van, s a feje egyre jobban közeledik a lábfejéhez.
Néhány másodperc múlva a nézők azt látják, hogy a bűvész magassága tízedére csökkent, s a feje a lábfejéből nő ki. A
mutatvány végén a doboz felveszi az eredeti méreteit és Copperfield teljes életnagyságban, sértetlenül száll ki belőle.
A titok megfejtése
A mutatvány egy speciális asztalon és a mozgatható műlábfejen alapszik. Az asztal valójában sokkal vastagabb, mint
amilyennek látszik. Figyeljék meg a videofelvételen (DivX, 959K) az asztalt: ugyan nem túl vastag, de a doboz nem az
asztalon fekszik, hanem egy alacsony felületen, mely az asztal lapjából emelkedik ki.
Az asztallap alatt egy ugyanilyen található, amely pontosan a doboz alatt helyezkedik el. Így álcázták a 45-50 cm-es
vastagságot (a doboz alatt található űr). Ez lehetővé teszi Copperfieldnek, hogy észrevétlenül elhelyezze benne a
törzsét és a lábát. A dobozban a feje marad és egy mozgó műláb, amely könnyen minimális távolságra közelíthető a
fejhez.
Most nézzük meg sorjában, hogyan is történik a mutatvány.

A mágus belefekszik a ládába
Az illúzionista belefekszik a ládába. Ebben a pillanatban kidugja a műlábfejet, a sajátját pedig a láda alá rejti (az asztal
titkos üregébe).

A feje egyre jobban közeledik a lábaihoz
Itt már láthatjuk, hogy Copperfield feje a doboz közepéhez közeledik. Nézzék meg a cikk végén található ábrát, az
bemutatja a valódi testhelyzetét az asztal belsejében.

A feje a lábfejéből nőtt ki
Most már csak az a feladata, hogy magához húzza a műlábfejet, és a megfelelő hatást máris elérte. Az eredeti
testhelyzete nem változott. A műlábat egy egyszerű szerkezet mozgatja. Hasonló tárgyakat hsznál más
mutatványoknál is.

A mágus valódi testhelyzete

