
           

  

 شگفت انگيز شعبده بازي با وسايل هايترفند
  معمولي

  ماروين برگالس: نوشته
  احسان كوثري نيا:ترجمه



  
  مقدمه

 ترفند ويژه شـعبده     عداديتدر اين مجموعه،    . شعبده بازي نوعي سرگرمي شگفت آور به شمار مي رود         
بـا يـادگيري    .  مي تواند اجرا شـود     بازي انتخاب شده كه اغلب آنها با اشياء و وسايل معمولي و متداول            

. اين ترفندها، قادر خواهيد بود كه فارغ از اينكه كجا هستيد، ديگـران را شـگفت زده و سـرگرم كنيـد                     
كافي است دستورالعملهاي مصور اين كتاب را خوانده و به دقت اجرا كنيـد و بـه طـور مـنظم آنهـا را                        

پس از آن آماده شويد تـا ديگـران را متحيـر و             . ويدتمرين و تكرار كنيد تا آنكه كامال به آنها مسلط ش          
اما به ياد داشته باشيد كه معموال ما شعبده بازان به ندرت اسرار خود را فـاش                 ! مبهوت و سرگرم كنيد   

  !مي كنيم
  ماروين برگالس

  
  
  
  
  
  
  
  



  غيب شدن فنجان از روي ميز
  .د مي شود يك فنجان يا ليوان هنگامي درون يك كاغذ پيچيده مي شود، ناپدي:پديده

 حتـي پـس از      – يك تكه كاغذ دور فنجان يا ليوان پيچيده شده و شكل آن را به خود مي گيـرد                    :راز
  .آنكه شعبده باز مخفيانه ليوان را روي پايش مي اندازد

  .كوچك، يك برگه روزنامه يا دستمال كاغذي شيء، يك  يك فنجان يا ليوان:وسايل
 كنيد كه اندازه آن اندكي بزرگتر از فنجان باشد، به گونه اي              يك تكه روزنامه را انتخاب     :آماده سازي 

  .آن را كامل بپوشاند و اندكي نيز اضافه باشد
از تماشاچي بپرسيد كـه     . فنجان را روي يك شيء كوچك قرار داده و كاغذ را روي آن بپيچانيد              :ارايه

. يد شيء را ناپديـد كنيـد      قاعدتا همه انتظار خواهند داشت كه شما مي خواه        . چه چيزي زير ميز است    
با جابجا كردن . كاغذ و فنجان را برداشته تا به همگان اطمينان دهيد كه شيء همچنان روي ميز است      

فنجان پيچيده در كاغذ به آرامي سمت خودتان و بيرون از سطح ميزدستتان را شل كنيـد تـا فنجـان                     
نوي شما بيافتد، البتـه معطـوف شـدن         بتواند بدون سروصدا و بيرون از محدوده ديد ديگران بر روي زا           

كاغـذ  . توجه تماشاچيان به شيء كوچك روي ميز در دور شدن حواس آنها از فنجان كمك مـي كنـد                  
هنگامي كه مجددا كاغذ را بر روي شيء كوچك قرار مي           . همچنان شكل فنجان را به خود گرفته است       

دسـتتان را  .  ليوان و فنجان را نگه مي داريددهيد بايد اين تصور را به بيننده القا كنيد كه داريد هر دو 
هنگـامي  . بچرخانيد و ادعا كنيد كه شما شيء را غيب خواهيـد كـرد            » فنجان«به طور رمزآلودي روي     

را سـر   » فنجـان «را برداشته ولـي     شيء  . را بر مي داريد، شيء همچنان همانجا قرار دارد        » فنجان«كه  
كالي پيش آمده و نمي توانيد شيء را غيب كنيد، بنابراين           به تماشاچيان بگوييد كه اش    . جايش بگذاريد 

در آن لحظه محكم دستتان را بـر روي كاغـذ           ! تصميم گرفته ايد كه به جاي آن فنجان را ناپديد كنيد          
فنجـان را از  . از ميز نفوذ كرده است» فنجان«بكوبيد تا له شود و اين تصور براي بيننده ايجاد شود كه  

  .و روي ميز بگذاريد)  را با يك حركت ماليم از روي زانوي خودتان برداريدآن(زير ميز برداشته 

  
  
  

  ميله شعبده بازيقدرت 
 شعبده باز يكسري حركات رمزآلودي بر روي يك ميله شعبده بازي يا يـك مـداد انجـام مـي                     :پديده

  .دهد كه باعث مي شود به طور غيرعادي و خودبخودي شروع به حركت كند



  .مخفيانه به ميله يا مداد مي دمد كه باعث چرخش آن مي شودشعبده باز : راز
  .سطح ميز بايد هموار و سفت باشد.  از يك ميله شعبده بازي يا مداد استفاده كنيد:وسايل
با انگشت حركـات دايـره اي بـه          ميله شعبده بازي را روي ميز بگذاريد و به صورت بسيار آرامي              :ارايه

انگشتتان را دور مي كنيد بـه نظـر مـي رسـد كـه ميلـه همچنـان از                    همچنان كه   . بيرون ميله بدهيد  
شما ادعا مي كنيد كه يك ميدان استاتيكي ايجاد كرده ايـد كـه              . حركات انگشت شما پيروي مي كند     

ترفند ايـن پديـده آن اسـت    . مواد غيرآهني مانند پالستيك و چوب را مانند يك آهنربا جذب مي كند          
تماشـاچي آنقـدر سـرگرم      .  ميله دور مي كنيد، به آرامي به ميله بدميد         كه همچنان كه انگشتتان را از     

تماشاي حركت انگشتانتان مي شود كه متوجه دميدن شـما بـه ميلـه نمـي شـود، و ايـن كـار سـبب                        
  .غلتيدن ميله بر روي سطح صاف مي شود

  
  

   و نخطوقه
  . نخ را نگه داشته است نخ بسته، آزاد مي شود، عليرغم آنكه تماشاچي حلقه يكروي طوقه :پديده

  . آماده سازي را به دقت بخوانيد تا ببينيد چگونه مي توان اين معما را حل كرد:راز
  . و يك طنابطوقه يك :وسايل

يـك تكـه    .  از يك نفر كمك بخواهيد تا اين ترفنـد را پـيش از ارايـه آن تمـرين كنيـد                    :آماده سازي 
از دوسـتتان   . ا از يك طرف اين حلقه وارد كنيد        ر هطوق.  ببنديد )دايره(حلقه  ريسمان را به صورت يك      

 را  1شـكل   (هر طرف اين حلقه را بر روي يـك انگـشتش بگيـرد              . بخواهيد كه انگشتانش را باال بگيرد     
بخشي از اين ريسمان را گرفته و بر روي انگشت طرف مقابـل طوقـه               . ولي خيلي محكم نگيرد   ) ببينيد

مطمئن شويد كه حلقه دوم را زير حلقـه اول بـر روي             ). ينيد را بب  2شكل  (يك حلقه ديگر ايجاد كنيد      
بـه  ).  را ببينيد  3شكل   (باال ببريد حلقه اول را گرفته و آن را به دقت از انگشت            . انگشت قرار مي دهيد   

، بگذاريد حلقه شـما حركـت   همچنان كه او اين كار را انجام مي دهد. دوستتان بگوييد كه نخ را بِكِشد 
بايـد ايـن    . بيرون خواهد افتاد در حالي كه نخ همچنان روي انگشتان دوستتان اسـت            طوقه از نخ    . كند

  .كار را چند بار تمرين كنيد تا بتوانيد آن را به صورت روان انجام دهيد



  
  

  آشكار شدن ميله شعبده بازي
و سفت يـا يـك مـداد        از يك كيف جيبي كوچك شما مي توانيد يك ميله شعبده بازي بزرگ               :پديده

  .ن بياوريدبيرو
  . يك كيف جيبي كوچك را برداشته و يك سوراخ كوچك در گوشه ته آن ايجاد كنيد:راز

بخشي از ميله شعبده بـازي را درون آسـتين خـود وارد كنيـد و انتهـاي ديگـر آن را از طريـق                           :ارايه
  .سوراخ انتهاي كيف جيبي، وارد آن كنيد

را باز كرده و به آرامي ميله شعبده بازي بلنـد را از             كيف جيبي را به تماشاچيان نشان دهيد، آنگاه آن          
اين شـعبده بـازي جالـب       . اين چشم بندي تاثيرگذار را بايد جلوي آينه تمرين كرد         . آن بيرون بياوريد  

  .آنقدر ارزش دارد كه براي آن يك كيف جيبي مناسب تهيه كنيد

  
  

  ميله شعبده بازي نرم
هرگـاه او   . باز به صورت يك الستيك نرم به نظـر مـي رسـد             ميله شعبده بازي يا مداد شعبده        :پديده

  .بخواهد مجددا سفت مي شود
 ميله شعبده بازي را به صورت افقي روبروي خود بين شست و انگشت نشانه به طول حـدود يـك                     :راز

با حركت دادن باال و پايين با حركات كوتاه و سريع، ميلـه شـعبده بـازي                 . سوم از انتهاي آن نگه داريد     
تـصوير را مـشاهده   (طاف پذير به نظر خواهد رسيد و تصور مي شود كـه از جـنس السـتيك اسـت             انع

  .اين يك نمونه خوب از خطاي ديد است). كنيد



اكنـون وِردهـاي    .  ميله شعبده بازي را به چيزي بزنيد تا نشان دهيد كه جنس آن سـفت اسـت                 :ارايه
 يك وِرد ديگر شعبده بازي      سپس. ف پذير است   ميله نرم و انعطا    شعبده بازي بخوانيد و نشان دهيد كه      

  !بخوانيد تا مجددا سفت شود

  
  
  

  چسبيدن ميله شعبده بازي به كف دست
 براي نشان دادن قدرت شعبده بازي خودتان، ميله شعبده بازي يا مداد را در كف يك دستتان                  :پديده

امي انگـشتانتان را بـاز كنيـد،        اكنون به آر  . نگه داريد، در حاليكه پشت دستتان رو به تماشاچيان است         
  ). را ببينيد1شكل (دستتان چسبيده است ه مثل آهنربا بميله شعبده بازي ظاهرا 

بـدون آنكـه تماشـاچي متوجـه شـود،          ).  را ببينيـد   2شـكل   ( مچ دستتان را با دست ديگر بگيريد         :راز
ي طريقه نگـه داشـتن   نبايد تماشاچ. انگشت نشانه دست راستتان ميله شعبده بازي را نگه داشته است        

  . را ببيندميله

  
  
  

  پيدا كردن سكه
شما به سرعت مي    .  يك سكه با يكي از سه فنجان پوشانده مي شود و فنجانها جابجا مي شوند               :پديده

  .توانيد بگوييد سكه زير كدام فنجان است



ود، هنگامي كه سكه با يـك فنجـان پوشـانده مـي شـ     .  به سكه يك موي بلند چسبانده شده است  :راز
حتي اگر هنگـام جاجبـا شـدن فنجانهـا روي           . فنجانها را تا هر قدر كه بخواهيد مي توانيد جابجا كنيد          

. خودتان را برگردانده باشيد، به راحتي مي توانيد فنجاني كه سكه زير آن پنهـان شـده را پيـدا كنيـد                     
  !كافي است ببينيد مو از زير كدام فنجان بيرون زده است

  
  

  حلقه هاي معكوس
 يك ريسمان حول يك ميله شعبده بازي يا مداد پيچيـده شـده و بعـد از عبـور از درون يـك                        :ديدهپ

د، سپس ريسمان از ميله شعبده بازي كشيده شده و آزاد مي شـود در حاليكـه                 ، گره زده مي شو    طوقه
  .طوقه همچنان درون ريسمان بسته شده است

  .به طور مخفيانه جهت پيچش را عوض كنيد همچنان كه ريسمان را به دور ميله مي پيچانيد، :راز
  . يك ميله شعبده بازي يا مداد، يك طوقه، يك ريسمان با طول مناسب:وسايل

  . پيچيدن ريسمان حول ميله را تمرين كنيد تا بتوانيد بدون تامل آن را انجام دهيد:آماده سازي
بپيچانيد و تعداد حلقـه هـا را         ريسمان را برداشته و آن را حول ميله شعبده بازي در يك جهت               :ارايه

با رسـيدن حلقـه سـوم، بـا نـوك انگـشت       .  در حاليكه با انگشت نشانه روي ميله را گرفته ايد         بشماريد
سپس سه حلقه ديگر ولي در جهت معكـوس  ). تصوير را نگاه كنيد (نشانه، انتهاي حلقه سوم را بگيريد  

ه دو انتهاي ريسمان به طول تقريبا يكساني از        اين كار را با دقت تمرين كنيد و سعي كنيد ك          . بپيچانيد
همه حلقه ها را با دست ديگر خود بپوشـانيد و اكنـون از يـك نفـر بخواهيـد تـا دو         . ميله آويزان باشد  

همچنـان كـه واژه هـاي شـعبده بـازي مـي خوانيـد، از او                 . انتهاي آزاد ريسمان را به يك طوقه ببندد       
  .شد و ريسمان به راحتي از ميله جدا خواهد شدبخواهيد تا ريسمان را به سمت پايين بك

  
  
  



  ميله شعبده بازي چسبنده
چسبيدن ميله شعبده بازي به كف دست است، اما براي انجام صـحيح              اين پديده مشابه ترفند      :پديده

  .آن به تمرين بيشتري نياز است
صور را ايجـاد مـي كنـد         تركيبي از نگه داشتن ميله شعبده بازي يا مداد به روشهاي مختلف اين ت              :راز

  .كه ميله داراي خاصيت آهنربايي شده و به طرز عجيبي به انگشتانتان مي چسبد
يك انگشت شست را باال     ).  را ببينيد  1شكل  ( ميله شعبده بازي را بين دو دست خود نگه داريد            :ارايه

ا نگـه داشـته     تماشاچي تصور مي كند كه انگشت شست ديگرتـان ميلـه ر           ).  را ببينيد  2شكل  (بياوريد  
تماشاچيان شـگفت زده خواهنـد      ).  را ببينيد  3شكل  (سپس انگشت شست دوم را هم باال ببريد         . است
به دقت انگشتانتان را الي     .  توجه كنيد و ببينيد چگونه اين ترفند اجرا مي شود          5 و   4به شكلهاي   ! شد

ميلـه  ).  را ببينيـد   4شكل   (يكديگر قرار داده به گونه اي كه يكي از آنها به سمت كف دست قرار گيرد               
دستانتان را بـه سـرعت بـاز كنيـد تـا      ).  را ببينيد4شكل  (بين اين انگشت مخفي نگه داشته مي شود         

  .ميله رها شده و بيافتد و به اين ترتيب اجرا به پايان مي رسد

  
  
  

  باال آوردن مداد
تور مـي دهـد، مـداد درون    هنگامي كه او دس   .  شعبده باز مدادي را درون يك بطري مي اندازد         :پديده

  .بطري باال و پايين مي رود
  . مداد با استفاده از يك نخ بسيار نازك حركت مي كند:راز

  . يك مداد، يك گلدان يا بطري و يك نخ بسيار نازك:وسايل
 تـا  18به طول ( يك نخ بسيار نازك مشكي از جنس نايلون يا پنبه و يا موي بلند انسان     :آماده سازي 

انتهاي ديگر نخ بـه دكمـه   . را به انتهاي يك مداد گره زده يا بچسبانيد    ))  سانتيمتر 60 تا   45( اينچ   24
  .اي بر روي لباس شعبده باز گره زده مي شود

بـا  ). شكل را نگاه كنيد( مداد را از سمتي كه نخ گره زده شده به درون بطري يا گلدان بياندازيد       :ارايه
و البتـه مطـابق بـا       ( شده و مداد مطـابق بـا فرمـان شـما             نسبت به ميز، نخ كشيده    حركات اندك بدن    

  .باال و پايين خواهد رفت) حركتهاي شما



  
  
  

  ترفند تاس
  . مي توانيد ذهن افراد را بخوانيد:پديده

يـك نفـر يـك     ) يا حتي چشمانتان بسته است    (شت شما به سمت تماشاچيان است       ÷ هنگامي كه    :راز
از . هيد كه عدد تاس را به خاطر بسپارد و مجددا تاس را بياندازد            از او بخوا  . تاس بر روي ميز مي اندازد     

 اكنون از او بخواهيـد      .او بخواهيد كه عدد نخست را دو برابر كند و عدد پنج را به نتيجه آن اضافه كند                 
از او عـدد حاصـل را       . كه نتيجه را در پنج ضرب كرده و سپس عدد دوم را بـه نتيجـه آن اضـافه كنـد                    

به عددي دو رقمي مي رسد كه رقم دهگان آن عدد           .  را از آن كم كنيد     25 خود عدد    در ذهن . بپرسيد
اكنون وانمود كنيد كه شما ذهن مخاطب را خوانده ايـد و    . نخست و رقم يكان آن عدد دوم خواهد بود        

  .اعدادي كه با تاس به دست آورده را به او بگوييد
  
  

  گم شدن ليوان
  . ليوان ناپديد مي شود:پديده

در مركز يك دستمال يا روسري      .  ته ليوان با چسب به يك سيني كوچك چوبي چسبانده مي شود            :راز
سـپس آن را بـا      ليـوان را بـه تماشـاچيان نـشان داده و            .  بدوزيـد  ي نـازك  يك دايره اي از جنس مقوا     

 ديسك مقوايي را نگه داريد تا به نظر برسد كـه شـما            (روسري را برداريد    . دستمال يا روسري بپوشانيد   
سيني را بـه چيـزي      . و در عين حال سيني را به سمت خودتان بچرخانيد         ) لبه هاي ليوان را گرفته ايد     

تماشـاچيان  . روي ميز تكيه دهيد به گونه اي كه ليوان در سمت ديگر آن پشت به تماشـاچيان باشـد                  



قوط آن را روسري را به هوا پرتـاب كـرده و هنگـام سـ    . تصور مي كنند كه شما ليوان را نگه داشته ايد 
  .بگيريد، ليوان ناپديد شده است

  
  
  
  

   متصل به ريسمانطوقه
  . شگفت انگيزي به يك ريسمان متصل مي شودرز به ططوقه يك :پديده

 و  طوقهريسمان،  .  را به همراه يك سنجاق قفلي و يك دستمال روي ميز بگذاريد            طوقه ريسمان و    :راز
يد كه دو انتهـاي ريـسمان در تمـامي مـدت بيـرون از               اجازه ده . سنجاق قفلي را با دستمال بپوشانيد     

 عبـور  طوقـه از درون  ريـسمان را  وسـط دستانتان را زير دستمال برده و       . دستمال قابل مشاهده باشند   
سنجاق قفلي را باز كرده و با عبور دادن آن از اطراف سمت راست حلقـه و باقيمانـده ريـسمان،           . دهيد

 را  2شـكل   (نگشت نشانه سـمت چـپ را داخـل ايـن حلقـه كنيـد                ا).  را ببينيد  1شكل  (آن را ببنديد    
دست راستتان را بيرون آورده و انتهاي سمت راسـت ريـسمان را بـاال بياوريـد و از يـك نفـر                       ). ببينيد

و همزمـان   (در همان زمان دست چپتان را در راستاي ريسمان حركت دهيد            . بخواهيد كه آن را بگيرد    
طوقـه  اكنون دستمال را برداريد و نشان دهيد كه         . كه به انتها برسيد   تا اين ) انگشتتان درون حلقه است   

  ). را ببينيد3شكل (و سنجاق قفلي، ريسمان را در برگرفته اند 

  
  
  

  ليوان معلق
  . يك ليوان پالستيكي به صورت معلق در هوا مي ماند:پديده



مهـم اسـت كـه نـوار        . د بر روي يك سمت ليوان پالستيكي يك نوار كاغذ مقوايي محكم بچسباني            :راز
براي آنكه ليوان را در هوا معلق نشان دهيد، انگشت      . كاغذ در قسمت وسط به اندازه مناسبي شل باشد        

دست چپتان را نزديك دست راستتان قرار       . شست راست خودتان را درون حلقه نوار كاغذي فرو ببريد         
 وانمود كنيد كه ليوان در هـوا معلـق          با تمرين مي توانيد   . دهيد و سپس دستانتان را به هوا بلند كنيد        

سمت چسب خورده ليوان را تاحـد امكـان نزديـك بـدنتان قـرار دهيـد بـه گونـه اي كـه                        . شده است 
  .تماشاچيان آن را نبينند

  
  
  

  شست جداشدني
  ! به نظر مي رسد كه شما انگشت شستتان را جدا مي كنيد:پديده

انگـشت  . خودتـان بگيريـد   ت چپ خود را به سمت       دسكف  .  اين ترفند را جلوي آينه تمرين كنيد       :راز
انگشت شست دست راست را از نيمه خم كنيد         . شست دست چپ را از نيمه به سمت پايين خم كنيد          

انگشت نـشانه راسـت را جلـوي        ).  را ببينيد  1شكل  (و آن را همراستا با انگشت شست چپ قرار دهيد           
اكنون دست راست را بـه سـمت راسـت          ).  را ببينيد  2شكل  (محل تماس دو انگشت شست قرار دهيد        

ايـن  ).  را ببينيـد   3شـكل   (جدا كرده ايـد      را   تانحركت دهيد و به نظر مي رسد كه شما انگشت شست          
  .ترفند بايد تنها براي افرادي كه مستقيما روبروي شما هستند اجرا شود

  
  
  

  تا زدن اسكناس



  . يك اسكناس پس از تا زدن وارونه مي شود:پديده
. اس را در دست چپ بگيريد و آن را در راستاي طولي از وسط به سـمت خودتـان تـا بزنيـد                       اسكن :راز

يك بار ديگر نيز در همان راسـتا ايـن بـار بـه              . سپس در راستاي عرضي آن را به سمت بيرون تا بزنيد          
اكنون به آرامي اسكناس را از جلو بـاز كـرده و هـر حركـت را در همـان      . سمت خودتان آن را تا بزنيد   

اين ترفند اگر به آرامي انجـام شـود مـي توانـد بـه               ! اكنون اسكناس وارونه مي شود    . هت انجام دهيد  ج
بايـد  و پيش از ارايه براي ديگـران،        اندازه كافي گيج كننده باشد وليكن مشابه همه ترفندها، شما ابتدا            

  .تمرين كنيد تا مطمئن شويد كه به خوبي به آن مسلط هستيدبه اندازه كافي آن را 

  
  
  

  !ايست
  . يك قوطي كبريت از دستور شما پيروي مي كند:پديده

يـك پـاك كـن      ).  را ببينيد  1شكل  ( يك نخ را از دو انتهاي كشوي يك قوطي كبريت عبور دهيد              :راز
و سـپس درب    )  را ببينيـد   2شـكل   (كوچك يا بلوكي چوبي درون قوطي كبريت روي نخ قـرار دهيـد              

دو انتهاي نخ را نگه داشته و يـك دسـت را            . ي ارايه ترفند آماده ايد    اكنون برا . قوطي كبريت را ببنديد   
اگر نخ را شُل بگيريـد قـوطي        . قوطي كبريت بايد نزديك باالي نخ قرار گيرد       . باالي دست ديگر بگيريد   

شكل (كبريت از نخ پايين خواهد آمد اما اگر مخفيانه آن را محكم بگيريد قوطي كبريت خواهد ايستاد            
با تمرين شما مي توانيد وانمود كنيد كه ايستادن يـا حرمـت كـردن قـوطي كبريـت بـا                     ).  را ببينيد  3

  .دستور شما انجام مي شود



  
  
  
  

  شاه و آس
  . دو كارت بازي حركتهاي رمزآلودي انجام مي دهند:پديده

 ابتدا كارتهاي خال پيك و شاه خال خشتي را از پشت با           . خاص نياز داريد   شما به يك كارت بازي       :راز
. اين را بر باالي خال پيك بچـسبانيد       . يك كارت خال گشنيز را از وسط ببريد       . چسب به هم بچسبانيد   

روي كـارت    را   دليـك شـاه     . اكنون نوار كوچكتري از يك شاه خال خشتي را بـر روي آن بچـسبانيد              
شـاه دل   . چهار عدد كارت را در جعبه بگذاريد      اين  . شبيه چهار كارت به نظر برسد     خاص قرار دهيد تا     

مخفيانه كارت خاص را چرخانده و آن را بيرون آوريـد و     . را بيرون آورده و درون جعبه ديگري بگذاريد       
خـالي بـودن جعبـه      . همچنين اين كارت را درون جعبه ديگر بگذاريد       . شاه خال خشتي را نشان دهيد     

از جعبـه دوم بيـرون   را  ) در واقـع تنهـا دو كـارت       (چهار كارت   . آسها غيب شده اند   . اول را نشان دهيد   
  . به نظر مي رسد كه آسها به طرز سحرآميزي جابجا شده اند. آورده و همانند قبل آنها را نشان دهيد



  
  
  

  شمارش شگفت انگيز
  . ده كارت به صورت شگفت انگيزي شمارش مي شوند:پديده

آرايـش داده مـي      كارتهايي كه استفاده مي كنيد به طور مخفيانه به ترتيبي كه نـشان داده شـده                  :راز
اين كار باعـث    . كارتها را از يك دست به دست ديگر بشماريد        . موقعيت واقعي آنها اهميتي ندارد    . شوند

 كـارت را در جعبـه       10. معكوس شدن ترتيب كارتها شده به گونه اي كه نه اكنون رو قرار مـي گيـرد                
مي شود كـه آرايـش كارتهـا بـه     اين كار باعث    ( كارت را بشماريد     10براي نشان دادن ترفند،     . بگذاريد

كارتها را يك بـار از روي دسـته در آورده و آنهـا را زيـر قـرار                   ). حالت اوليه برگردد و سه رو قرار گيرد       
بر روي حرف ). براي هر حرف يك كارت را در بياوريد( را تلفظ كنيد A C Eدهيد و همزمان حروف 

Eحروف .  را بر روي ميز بياندازيداين كارت.  كارت را بچرخانيد و مي بينيد كه آس استT W O را 
 را بچرخانيـد كـه      Oكـارت   . تلفظ كنيد و دوباره براي هر حرف يك كارت را از رو به زير دسته ببريـد                

.  برسيد 10تلفظ حروف را به همين روش ادامه دهيد تا به           .  است، آن را بر روي ميز بياندازيد       2شماره  
اريد ولي وانمود كنيد كه همانند قبليها حروف را تلفـظ مـي             براي دهمين كارت شما تنها يك كارت د       

  .كنيد تا تماشاچي شگفت زده شود



  
  
  
  

  گريز آسان
  . به آساني از يك طناب مي گريزيد:پديده

اكنـون يـك طـول      .  از يك نفر بخواهيد تا مچ دستانتان را با يك روسري بزرگ به يكديگر ببنـدد                :راز
روسـري  . شما قرار مي گيرد و يك نفـر دو انتهـاي آن را مـي گيـرد                بلند از طناب نرمي را بين دو مچ         

به محض آنكه دستانتان مخفي شد دسـتانتان را جلـو و            . ديگري روي دستان بسته شما قرار مي گيرد       
يكـي از دسـتانتان را از درون   . عقب ببريد تا تا باعث شود طناب بين مچهايتان يك حلقه تشكيل دهد       

.  از كسي كه دو سر طناب را نگه داشته بخواهيد كه دو سر طناب را بكشد  پس از آن  . حلقه عبور دهيد  
  !طناب رها مي شود درحاليكه مچ دستانتان همچنان به هم بسته است



  
  
  

  ناپديد شدن مداد
  . يك مداد ناپديد مي شود:پديده

نكـه مـداد    بـه محـض آ    .  يك خودكار يا مداد را نشان داده و دستمال بزرگي را روي آن بياندازيـد               :راز
پنهان شد، مخفيانه انگشت نشانه خود را زير دستمال بيرون آورده و اجازه دهيـد كـه مـداد بـه درون                    

  !مداد غيب شده است. با دست ديگر دستمال را برداشته و به هوا پرتاب كنيد. آستين شما بيافتد



  
  
  

  ظاهر شدن گره
  . مي شود يك گره به طرز رمز آلودي در گوشه يك دستمال آشكار:پديده

دسـتمال را نـشان دهيـد       .  پيش از اجرا، مخفيانه در يك گوشه اي از دستمال گره اي ايجاد كنيد              :راز
اكنون دست چپ گوشه پاييني دستمال را بـاال آورده و           . ولي گره آن را در دست راستتان پنهان كنيد        

شه بـدون گـره را رهـا        دستمال را تكان دهيد و گو     . آن را در دست راست كنار گوشه بااليي مي گذارد         
در مرتبه دوم يا سوم اجازه دهيـد كـه گوشـه گـره دار رهـا                 . اين كار را دو يا سه بار تكرار كنيد        . كنيد

شما تنها گوشه دستمالي كه گرفته ايد را عـوض كـرده            . شود، در حاليكه گوشه ديگر را نگه داشته ايد        
  . كرده ايدايد ولي به نظر مي رسد كه با شعبده بازي در آن گره ايجاد



  
  
  

  تبديل كارت به قوطي كبريت
  . يك كارت بازي به قوطي كبريت تبديل مي شود:پديده

بـا دقـت كـارت را بـر روي          .  يك كارت بازي را بريده و آن را بر روي يك قوطي كبريت بچسبانيد              :راز
ي كـه  برچسب قوطي كبريت را بر پشت كارت بچسبانيد به گونه ا   . قوطي كبريت مطابق شكل تا كنيد     

بـه تماشـاچيان    . هنگامي كه كارت تا زده مي شود همانند يك قوطي كبريت معمولي بـه نظـر برسـد                 
دستتان را جلوي كارت بگيريـد و       . قوطي كبريت پشت آن پنهان شده است      . كارت بازي را نشان دهيد    

كه شـما   اكنون دستتان را برداريد، به نظر مي رسد         . مخفيانه كارت را بر روي قوطي كبريت خم كنيد        
  .به طرز رمزآلودي كارت بازي را به قوطي كبريت تبديل كرده ايد

  
  
  

  شعبده بازي چوب كبريتي
 شما متوجه جابجا شدن تعداد چوب كبريتها مي شويد، هنگامي كه روي خودتان را برگردانده                :پديده
  .بوديد



ين كار را بر هر چهار      ا.  مخفيانه با مداد نقطه اي كوچك درست زير سر يك چوب كبريت بگذاريد             :راز
هنگام اجراي ترفند، ده عدد چـوب       . طرف چوب كبريت انجام داده و آن را به قوطي كبريت برگردانيد           

چـوب كبريـت عالمتـدار بايـد در انتهـاي           . كبريت را از قوطي درآورده و آنها در يك رديف قرار دهيد           
بخواهيـد كـه هـر تعـداد از چـوب      روي خودتان را برگردانيد و از يك نفر . سمت چپ رديف قرار گيرد    

هنگـامي كـه روي   . كبريتها را كه مي خواهد، در يك مرتبه، از سمت چپ رديف به سمت راست ببـرد       
خودتان را برمي گردانيد، كافي است موقعيت چوب كبريت عالمتدار را شناسايي نموده و شماره آن را                 

  .د چوب كبريت جابجا شده استاز انتهاي سمت راست رديف بشماريد تا متوجه شويد كه چند عد

  
  
  

  نوار هاي شگفت انگيز
  . سه نوار كاغذي بريده شده و نتايج شگفت انگيزي مي دهند:پديده

دو انتهـاي نـوار     .  شما به سه نوار كاغذ هر كدام به عرض پنج سانتيمتر و طول يك متر نياز داريد                 :راز
 را با نوار دوم انجام دهيد با اين تفاوت كه           همين كار . اول را به هم بچسبانيد تا يك حلقه تشكيل شود         

در ايجـاد حلقـه سـوم، پـيش از     . كه پيش از چسباندن دو انتهاي آن، يك نيم دور پيچ بـه آن بدهيـد        
همانگونه كه انتظـار مـي      . حلقه اول را از وسط با قيچي ببريد       . چسباندن يك دور كامل آن را بپيچانيد      

ن حلقه دوم باعث ايجاد حلقه اي بسيار بزرگتر شده و بريـدن             بريد. رفت دو حلقه مجزا ايجاد مي شود      
  .حلقه سوم باعث ايجاد دو حلقه درون هم مي شود

  



  
  

  جهش كش
  .از انگشتان نفوذ مي كند) تسمه الستيك( يك كش :پديده

با دست راست كش را بكشيد .  يك كش را روي دو انگشت اول دست چپتان مطابق شكل بگذاريد         :راز
دست چپ را ببنديد و همزمان مخفيانه اجـازه دهيـد كـه             . د كه واقعا روي انگشتان است     تا نشان دهي  

دستتان را باز كنيـد و كـش از         . نوك همه انگشتان دست چپ مطابق با شكل دوم به درون كش بروند            
هنگام اجراي اين ترفند همـواره بايـد پـشت          . دو دو انگشت اول به انگشتان سوم و چهارم خواهد پريد          

اين گونه به نظر خواهد رسيد كـه كـش از دو انگـشت اول نفـوذ                 . تان رو به تماشاچيان باشد    دست چپ 
  . كرده است

  
  
  

  عبور از يك كارت پستال
  . يك كارت پستال به گونه اي بريده مي شود كه همه بدنتان از آن عبور خواهد كرد:پديده

 كنيد سپس حركتهاي زيـر را انجـام          درون يك كارت پستال عبور     از ادعا كنيد كه شما مي توانيد        :راز
ي عرضـي از    هابرشـ تعداد زيادي   تا حد امكان    . كارت پستال را به صورت طولي از وسط تا بزنيد         . دهيد

هرچـه برشـها بيـشتر باشـد، اجـراي      . لبه كارت به سمت وسط و از وسط به سمت لبه ها ايجاد كنيـد       
اكنـون  .  در راستاي وسـط آن را ببريـد        B تا   Aكارت را باز كرده و از نقاط        . ترفند ساده تر خواهد شد    

  .مي توانيد كارت را به صورت يك حلقه بزرگ باز كرده و به راحتي بدنتان را از آن عبور دهيد



  
  
  

  خال خشتي موافق
  . يك خال خشتي بزرگ هنگامي كه دستمال رنگي از آن عبور مي كند، همرنگ آن مي شود:پديده

رنگ آن برگرفته از يك تكه كـارت چنـدرنگ          . واقع بريده شده است   لوزي اصلي بر روي كارت در        :راز
هر بار كه مي خواهيد رنـگ لـوزي را عـوض كنيـد كـافي                . است كه پشت كارت نگه داشته شده است       
براي ايجاد لوزي با رنگهاي مختلف، كارت رنگي را در مركز           . است موقعيت كارت مخفي را جابجا كنيد      

. چهار رنگ گوشه كارت رنگي از درون سوراخ لوزي قابل مـشاهده باشـد         قرار دهيد، به گونه اي كه هر        
دستمالهاي رنگي در واقع حركت كارت مخفي را پنهان مي كنند و از اينرو لوزي رنگارنـگ و همرنـگ             

  .با دستمال به نظر مي رسد

  
  
  

  نوار بدون كبريت
  .كبريتها به نوار تبديل مي شود :پديده

را با چسب به يكديگر بچسبانيد و دسته ايجـاد شـده را درون كـشوي                چندين چوب كبريت نيمه      :راز
در انتهاي ديگـر كـشو يـك        . يك قوطي كبريت بگذاريد و كنار آنها يك چوب كبريت كامل قرار دهيد            

درب قوطي كبريت را تا نيمه باز كرده و چوب كبريت كامل را برداريد و بـه همـه نـشان                     . نوار بگذاريد 



چوب كبريت را به قوطي كبريت زده و دوبـاره          . هرا پر از چوب كبريت است     دهيد كه قوطي كبريت ظا    
و نشان دهيد كه كبريتها به يـك  ) اما اين بار از طرف ديگر آن(درب قوطي كبريت را تا نيمه باز كنيد       

  .نوار تبديل شده اند

  
  

  !همينه
 كه بيرون از اتـاق بـوده ايـد    آنها شيئي را هنگامي.  شما ظاهرا مي توانيد ذهن افراد را بخوانيد        :پديده

  .انتخاب كرده اند و شما آن را نشان خواهيد داد
هنگامي كه بيرون از اتاق هـستيد، فـردي يـك شـيء را در     .  شما به يك دستيار مخفي نياز داريد     :راز

هنگامي كه به اتاق برمي گرديد، همدست شما به اشـياء درون اتـاق اشـاره مـي       . اتاق انتخاب مي كند   
. ا با او توافق كرده ايد كه نجمين شيئي كه به آن اشاره مي كند، همان شيء موردنظر باشد                  كند و شم  

پس از آنكه اعداد رمز متفاوتي را با همدستتان براي هر اجـرا             (شناسايي اشياء سه مرتبه پشت سر هم        
  .ريدكافي است تا همگان را متقاعد كند كه شما قدرت خارق العاده ذهن خواني دا) انتخاب كرديد

  
  
  
  



  كيف پول شگفت انگيز
  . خرد مي شود توماني100 به دو سكه  توماني200 يك سكه :پديده

 براي ايجاد كيف پول خاص موردنظر، به دو صفحه كاغذ كه مطابق با شكل تا زده شـده انـد نيـاز                       :راز
 تومـاني را در  100دو سكه . كاغذها را باز كنيد و نواحي هاشور زده را با چسب به هم بچسبانيد          . داريد

اكنون كل كاغذ را برگردانـده و سـكه         . مركز صفحه بااليي قرار داده و اطراف كاغذ را روي آنها تا كنيد            
همچنان كه اين كار را .  توماني را در مركز كاغذ خالي قرار داده و اطراف كاغذ را روي آن تا كنيد                200

 توماني  100كاغذ را باز كنيد تا دو عدد سكه         اكنون  . انجام مي دهيد، مخفيانه بسته كاغذ را برگردانيد       
  .ظاهر شوند

  
  
  

  بي بي را پيدا كن
  . يك تماشاچي سعي مي كند كه بي بي را بردارد ولي به ژوكر مي رسد:پديده

ژوكر را رو قرار داده و انـدكي بـه يـك سـمت         .  يك تكه از كارت بي بي را به كارت آس بچسبانيد           :راز
به نظر  . نشان دهيد ) با ژوكر پنهان  (كارتها را   . دقيقا روي ژوكر قرار دهيد    را  آس ديگري   . متمايل كنيد 

كارتها را رو برگردانيد، و آنها را باز كنيد تا ژوكر           . مي رسد كه دو تا آس و يك بي بي را نگه داشته ايد             
 امـا   او كارت وسطي را برخواهد داشت     . از يك نفر بخواهيد كه بي بي را بردارد        . و آس از هم جدا شوند     

  !آن ژوكر است



  
  
  

  اتصال ناگهاني
  . دو گيره كاغذي بدون تماس دستتان به يكديگر متصل مي شوند:پديده

سوم كاغذ را خم كنيد و يك گيـره روي          -يك.  شما به دو گيره كاغذي و يك ورق كاغذ نياز داريد           :راز
نخـست خـم كنيـد و       انتهاي ديگر كاغذ را در جهت مخالف جهـت          . باالي ضخامت دو برابر قرار دهيد     

موقعيت آنها بايد اكنون مطابق . روي دو ضخامت دو كاغذي كه تازه شكل گرفته اند قرار دهيد     گيره را   
اكنون به سرعت دو انتهاي كاغذ را بكشيد تا گيره ها بـه هـوا پريـده و بـه يكـديگر                      . با شكل زير باشد   

  .متصل شوند

  
  
  

  ذهن خواني اعداد
هنگـامي كـه برمـي      . اتاق هستيد يك عدد سه رقمي انتخاب مي شود         هنگامي كه شما بيرون      :پديده

  .گرديد مي توانيد ذهن دستيارتان را خوانده و عدد را شناسايي كنيد
 پس از آنكه عدد انتخاب شد و شما به اتاق برگشتيد، دستانتان را بر روي دو طرف سر دستيارتان                    :راز

شخصي شل و سفت مي كنـد تـا بـه شـما اعـداد را                اكنون دوستتان فكهايش را براي تعداد م      . بگذاريد



از آنجا كه انگشتان شما نزديك گونـه هـا و شـقيقه هـاي               .  و بين اعداد نيز مكث مي كند       عالمت دهد 
اوست مي توانيد اين حركت ماهيچه ها را احساس كنيد و به اين ترتيب او بدون آنكه سـخني بگويـد                     

  .اعداد را به شما منتقل مي كند

  
  
  

  اق قفلي از سنجاق قفليعبور سنج
 شما دو سنجاق قفلي به هم متصل را بدون باز كردن از هم باز مي كنيد و ادعا مي كنيـد كـه         :پديده

  .جسم صلب از جسم صلب عبور مي كند
بـا يـك    . آنها را مطابق با شكل زير نگـه داريـد         .  دو سنجاق قفلي بزرگ را به يكديگر متصل كنيد         :راز

براي انجام صـحيح  . به سنجاق قفلي سمت راست آنها را از هم جدا كنيد         حركت سريع به سمت پايين      
اين حركت نياز به مهارتي است كه البته با تمرين مي توانيد اين حركت را بارها انجام دهيد و سنجاق                    

آنچه كه واقعا رخ مي دهد آن است كه سنجاق قفلي سمت راست بـراي          . قفلي ها از هم جدا مي شوند      
سنجاق قفلي سمت چپ نيز دوبـاره بـسته شـده و     . قفلي سمت چپ را باز مي كند      يك لحظه سنجاق    

  .اينطور به نظر مي رسد كه فلز از فلز نفوذ كرده است

  
  
  

  نان حجيم پرقيمت



  . يك نان حجيم باز شده و درون آن يك سكه پيدا مي شود:پديده
يـد ايـن موضـوع را بدانـد         تماشـاچي نبا  .  يك سكه را الي انگشتان دست راست خود نگـه داريـد            :راز

هنگامي كه سر ميز شام هستيد يك تكه نان حجيم برداشـته و آن را               . مخفي نگه داريد  بنابراين آن را    
اين كار سبب   . نان را بين دستانتان به سمت پايين خم كنيد        . درست روي سكه پنهان شده قرار دهيد      

اكنون نان را از بـاال      . ين حفره فرو ببريد   سكه را به درون ا    . مي شود كه حفره اي در زير نان ايجاد شود         
  .همچنان كه نان دو تكه مي شود، سكه از وسط نان پديدار مي شود. دو تكه كنيد

  
  
  

  آس پرنده
  . آس خال خشتي از دسته ناپديد مي شود:پديده

 بقيه آسها را به گونه اي آرايش دهيد كه آس دل زيـر دو             .  آس خال خشتي را در جيبتان بگذاريد       :راز
: همچنان كه مي گوييـد    . نوك باالي قلب شبيه آس خال خشتي به نظر مي رسد          . تاي ديگر قرار گيرد   

روي  » آس خال گـشنيز، آس خـال خـشتي و آس خـال پيـك               -من اين آسها را در بسته مي گذارم       «
. از يك نفر تماشاچي بخواهيد كه درون كارتها بگردد و آس خال خشتي را درآورد              . كارتها را برگردانيد  

  .هنگامي كه نمي تواند آن را پيدا كند، آن را از جيب خودتان در آوريد



  
  
  

  پرچم ملي
  .نوارهاي قرمز، سفيد و سبز به پرچم ملي تبديل مي شود: پديده

برگه ديگري از روزنامـه را روي آن قـرار داده و            . يك پرچم ملي را تا كنيد و آن را روي يك برگه روزنامه قرار دهيد              : راز
روزنامه آماده شده اكنون بـراي      . ه را در حاليكه پرچم ميان آنها پنهان شده با استفاده از چسب به هم بچسبانيد               دو برگ 

روزنامه را پـاره  . آنها را درون روزنامه بپيچيد. تعدادي نوار قرمز، سفيد و سبز را نشان دهيد. شروع ترفند روي ميز است   
  .ن روزنامه پنهان نگه داريدنوارها را درو. كرده و پرچم را بيرون آوريد

  
  
  

  ترفند فرهنگ لغات
  . ذهن يك نفر را مي خوانيد:پديده

گوشه سمت راست باالي تمام صفحات سمت راست يك سوم مياني يك فرهنگ لغات، واژه چاپ شده بـر                    بر روي    :راز
راسـت بـه صـورت      شيرازه كتاب را در دست چپ بگيريد و صـفحات را بـا دسـت                . باالي صفحه سمت چپ را بنويسيد     

مطمئن شويد كه در محدوده مركـزي       . از يك نفر بخواهيد كه در يك صفحه اي شما را متوقف كند            . نامرتب ورق بزنيد  
كه در باالي صفحه سمت چپ مي بيند را به          كتاب را باز نگه داريد و از او بخواهيد كه واژه اي             . كتاب متوقف مي شويد   

بر روي صفحه مقابل نوشته ايد نگاه كنيد و وانمود كنيد كه ذهن طرف مقابـل را                 شما نيز به واژه اي كه       . خاطر بسپارد 
  .خوانده ايد



  
  
  

  كارت را برگردان
  . مي شودوارونه كارتها دسته يك كارت انتخاب شده در :پديده

و ايـن كـارت را بـه    در حاليكـه ا . كارتها را بردارد  كارتها را رو به پايين باز كرده و از يك تماشاچي بخواهيد يكي از                :راز
بـه  .  را در دستانتان برگردانيـد     دستهو سپس كل    ساير تماشاچيان نشان مي دهد، مخفيانه كارت زيرين را وارونه كرده            

همچنانكه بـه سـمت ميزتـان       . بخواهيد كه كارت را به صورت به پايين به دسته برگرداند          تماشاچي برويد و از او      سمت  
اكنون همه كارتها   . و به باال برگردانده و مجددا كل دسته را رو به پايين برگردانيد            برمي گرديد، كارت معكوس شده را ر      
  . همان كارتي كه تماشاچي انتخاب كرده بود–رو به پايين هستند به جز يك كارت 

  
   

  
  مداد چسبنده

  .مي چسبد يك مداد به يك دست مي چسبد سپس به دست ديگر :پديده
سوزن فرفره را بين انگشتان دسـت راسـت         . رفره كوچكي به درون مداد فرو رفته است        راز آن اين است كه سوزن ف       :راز

مـداد را   . دست چپتان را نزديك مداد قرار دهيد      . به نظر مي رسد كه مداد به انگشتانتان چسبيده است         . خود نگه داريد  



ست بـه الي انگـشتان دسـت        اين كار سبب مي شود كه سوزن فرفره از الي انگشتان دست را            . بين دستانتان بچرخانيد  
با معكوس كردن همين    . دست راستتان را برداريد و اكنون مداد ظاهرا به انگشتان دست چپ چسبيده است             . چپ برود 

  .د مداد را به دست راست برگردانيديحركت مي توان

  
  
  
  

  پول درآوردن
مي كنيد تعداد سكه ها بـه پـنج عـدد       هنگامي كه دستانتان را دوباره باز       .  سه عدد سكه را در دست مي گيريد        :پديده

  .افزايش پيدا كرده است
سـه  . به سطح زيرين ميـز بچـسبانيد      ) خمير بازي ( پيش از اجرا مخفيانه دو عدد سكه را با استفاده از پالستيسين              :راز

ت با دسـت راسـتتان سـكه هـا را بـر روي دسـ      . به همه نشان دهيد كه دستانتان خالي است    . سكه را روي ميز بگذاريد    
دست چپتان را باز كنيد     . همزمان، انگشتان دست چپ را زير ميز برده و دو سكه مخفي را بگيريد             . چپتان جاروب كنيد  

  .و نشان دهيد كه سكه ها به نحو شگفت انگيزي بيشتر شده است

  
  
  
  

  كارتهاي سلطنتي
  . پنج كارت به كارتهاي سلطنتي تبديل مي شوند:پديده

يك نيمه آنها را بر     . ي بي، و شاه را از يك دسته برداشته و آنها را به صورت قطري نصف كنيد                كارتهاي ده، سرباز، ب    :راز
. يك كارت آس به اين گروه اضافه كرده و كارتها را مثل بادبزن باز كنيد              . بچسبانيد) از هر نوعي  (روي چهار كارت ديگر     

آس . ونه اي پشت آنها به سمت تماشاچيان باشـد        كارتها را برداشته به گ    . به نظر مي رسدكه پنج كارت معمولي هستند       



اكنون كارت آس را برگردانده و بگذاريد همه        . را برداشته و آن را نشان دهيد، همزمان مخفيانه بقيه كارتها را برگردانيد            
  .كارتها به كارتهاي سلطنتي تبديل شده اند. روي كارتها را ببينند

  
  
  
  

  بريده شده و سالم شدهنوار 
  . يك نوار به دو قسمت بريده مي شود سپس مجددا به حالت اول برمي گردد:پديده

كوچـك را بـه وسـط       تكه  .  شما به تكه اي نوار به طول يك متر و تكه اي ديگر به طول هشت سانتيمتر نياز داريد                   :راز
از از وسـط خـم كنيـد و وسـط آن را             را  نوار  . ر، كسي متوجه تكه كوچك نخواهد شد      تكان دادن نوا  با  . بدوزيدتكه بلند   

كوچـك را ببريـد و سـپس بقيـه آن           كه   ت .واقع شما تنها تكه كوچك را بيرون آورده ايد        در  . درون مشتتان بيرون آوريد   
نوار را به دو قسمت بريده ايد اما اكنون نشان مي دهيد كه كامال به حالت                شما  .  ببريد را نيز  ) قسمت بخيه شده   شامل(

  !اول برگشته است

  
  
  

  كبريت پولسازقوطي 
كه جعبه دوباره باز    هنگامي  . طي كبريت بسته مي شود    وجعبه ق و  گرفته   دو سكه درون يك قوطي كبريت قرار         :پديده

  .مي شود، تعداد سكه ها به سه عدد افزايش يافته است
دو سكه   .پنهان كنيد  باالي كشوي قوطي كبريت و درب آن مطابق شكل            قوطي كبريت را باز كرده و سكه اي بين         :راز

سـكه پنهـان    د تـا    عث مي شو  اكار ب اين  . درون قوطي كبريت گذاشته و كشوي قوطي كبريت را هل دهيد تا بسته شود             



با «: بگوييد. كنيد حركات شعبده بازي روي قوطي كبريت انجام داده و سپس آن را باز            يكسري   .دشده درون كشو بيافت   
  »!اين روش شعبده باز پول مي سازد

  
  
  

  كارتگريز 
  . يك كارت از يك نخ مي گريزد:پديده

كارت را  .  يك مخفيانه يك شكاف ايجاد كنيد      پاكتدر كناره   . كارت و يك پاكت سوراخي ايجاد كنيد      يك  مركز  در   :راز
كـارت  درب . كار پشت دستانتان پنهان است    اين  . درون پاكت بگذاريد ولي مخفيانه آن را تا نيمه از شكاف بيرون آوريد            

دو نفر تماشـاچي بخواهيـد      از  . كارت را به درون پاكت هل دهيد      مخفيانه  . نخ از درون سوراخ عبور دهيد     يك  . را ببنديد 
كـارت بـا شـعبده بـازي        نظر مـي رسـد كـه        به  . پاكت را باز كرده و كارت را بيرون آوريد        درب  . كه دو سر نخ را بگيرند     

  .توانسته از نخ داخل خود بگريزد

  
  
  

  ناممكنگريز 
  .ليوان بسته مي گريزد يك دستمال از يك :پديده

نازكي به يك گوشـه آن متـصل شـده كـه بيـرون از ليـوان                 نخ  .  يك دستمال رنگي درون يك ليوان قرار مي گيرد         :راز
و با  وشاند  پديگري روي ليوان را مي      دستمال  . دستمال دومي روي دستمال نخست قرار مي گيرد       يك  . آويزان مي شود  

را زير دستمال پوشاننده ليوان برده و نخ مخفي را بكشيد تا دستمال رنگـي از ليـوان                  دستتان  . يك كِش بسته مي شود    
و ثابت كنيـد كـه      را برداشته   و دستمال پوشاننده    ش  را كامال بيرون آورده و سپس كِ      آن  . به درون دستتان كشيده شود    

  .دستمال رنگي واقعا گريخته است



  
  

  رمزآلودهفت 
  . شما پيشگويي مي كنيد كه كدام دسته از كارتها را تماشاچي انتخاب خواهد كرد:پديده

را تا كرده و بـه يـك        كاغذ  سپس  . »شما دسته هفت تايي را انتخاب خواهيد كرد       «: بنويسيديك تكه كاغذ    بر روي    :راز
 را از يك دسته درآورده و آنها را به سه دسته كه روي آن به كارتچندين اكنون  . تماشاچي مي دهيد تا آن را نگه دارد       

: دومدسـته  . هفت كـارت از هـر نـوع   : دسته اول: سه دسته به صورت زير مي باشد    اين  . سمت پايين است آرايش دهيد    
تماشاچي بخواهيد  از  ). كه مجموع آنها برابر هفت مي شود      (يك آس، يك دو و يك چهار        : سومدسته  . چهار كارت هفت  

  .د بودهواخرا كه انتخاب كند پيشگويي درست هركدام . كه يكي از اين سه دسته كارت را انتخاب كند

  
  
  

  و شيرينشور 
  . مي توانيد تفاوت شور و شيرين را به طور ذهني مشخص كنيد:پديده

. را نوشته و كارت را به نه قسمت مطابق با شـكل پـاره كنيـد               » شيرين« و   »شور«گه اي كارت واژه هاي      بر روي بر   :راز
كه دست درون كيسه مي بريـد و يـك كـارت را بيـرون مـي                 هنگامي  . تكه ها را درون يك كيسه ريخته و به هم بزنيد          

امر بـا   اين   . نوشته شده است   »شيرين« يا   »شور«بالفاصله مي توانيد بفهميد كه بر روي        ت،  بدون ديدن روي كار   آوريد  
دو لبـه   » شيرين«هاي  تكه  . تنها يك لبه صاف دارند    » شور«هاي  تكه  . است مالحظه نحوه پاره شدن كارت امكان پذير      

  .صاف دارند، به جز يك مورد كه هيچ لبه صافي ندارد



  
  
  
  
  
  
  


