
І. ВОЗИЧ 

ЗНАЄТЕ ВИ ЦІ 

ШТУЧКИ З НАРТАМИ 
+ 

ТОРОНТО а iasporiana.org. ua 1959 



І. ВОЗИЧ 

ЗНАЄТЕ ВИ ЦІ 

ШТУЧИИ 3 НАРТАМИ 

ТОРОНТО 1959 



Пере~рук з тижневика "Вільне Слово'; 

Вн~ано захо~ом ~рузі:в А1:'1"ора 



ВСТУПНІ ВКАЗІВКИ 

"Бвгвто розваги з мвлоі нолоди нарт" - ось мотто для цієї 

збірочни справді цінввих тв інтригуючих нвртових трюнів. Ян

що ж ввм доведеться забавляти ними товариство, прочитайте 

щервз те, що ви схочете понвзвти, бо сенретом усього є те, щоб 

ввм усе ішло глвдно і без помилнн. 

Штучни є різні. Одні дитяче-наївні, що іх теж подаємо, інші ж 

тяжчі, що вимвгвють велиноі уваги штунвря, - і ці насправді 

с:клвдвються нв зміст цієї збірочни. Врешті є штучни, я:кі вимвгв

ють спеціяльноі вправи і постійного тренінrу, в тими ми цінвви

тись не будемо. До цих останніх належать уже тв:кі трюни, ян 

нвпр. в одній руці переложити :колоду нарт тв:к, щоб того ніхто 

не зввввжив, далі звв'язвти довгим волосом нарту, помішати і 

опісля витягнути іі з нолоди тан, наче вона сама магічно з нолоди 

висночила і твн далі. 

Під чвс понвзуввння штучон добре багато говорити та цим 

11ідвернути хоч трохи увагу від нарт, що є у ваших рунах. Що 

JоіОЖНВ штучна є нв ділі підступом, - про це ножний з ваших 

слухачів знає. І мимохіть хоче вас прилапати на яномусь "ци

ганстві". 

Де лиш можна, уживайте вели:коі нолоди з 52 нарт. Це твнож 

розпорошить увагу ваших слухачів, зонремв в перервах між 

однією штучною і другою, нопи ви приготовляєте :карти для 

слідуючоі штуч:ки. 

Ніноли не повторяйте підряд вдруге тієї свмоі штучни, бо ввс 

приловлять, в це розвіває чвр забави. 

Для назви мастей вживаємо старі европейсьні, отже нер (сер

це, гарт), нвро (дзвіннв, двймонд), пін (вино, спейд) і треф (хрест, 

нлвб). 

3 



В діялогах, яиі доведеться нам з ноне"Іностн наводити, ужи-

ваємо "Ш" на означення штуиаря, "П" на озна"Іення публіии, 

панів, пань, слухачів. 

:Кожний з нас має свій вnасний спосіб мішати карти. Випрr 

буйте свій спосіб, але змініть його настіль:ии, щоб знана вам 

горішня або долішня карта залишаnася завжди на тому самому 

місці. Є багато шту"Іо:и, у я:иих Ш. мусить знати спідню карту. 

Переробіть собі багато разів шту"Іку мішати нарти, але та:и, щоб 

ви спідню нарту знаnи. 

Дуже важnива і nегиа справа - це фаnьшиве перенладуваннr. 

карт, ЯІ-\ОГО теж мусите наВ"ІИТНСЯ. 

4 



ФАЛЬШИВЕ ПЕРЕКЛАДУВАННЯ 

І'іолоду :карт :кладу на стіл, знімаю з неі :коло одну третину, 

нладу побіч на право. Відтак знімаю другу третину і :кладу 

побіч попередньої, далі на право. Беру :купинку, що лежить на 

столі посередині і :кладу іі на праву :купинку, а обидві на 

останню, нерухану. 

Пригляньтеся добре, що змінилося. Нічого. Черга :карт зали

шилася та сама, що й була давніша. 

Трюк треба добре вправити і перекладати бистро, а тоді ніхто 

нічого не помітить. 

НЕ ДОДИВИЛИСЬ 

Відложіть окремо на стіл дві :карти (лицем вниз), саме 10 
:кер і 9 :каро. П. не знає, що ц-е за :карти, бачить лише дві на столі. 

В :колоді в руках Ш. примістити заздалегідь на верху 9 :кер 

і 10 :каро, про що ніхто не знає. Фальшиво переложити. Дві відло
жені иарти, тобто 10 :кер і 9 :каро, покажіть на 3 секунди П. 

"Бачили І" і ті дві нарти вмадаєте в різиі 11ісц• иолоди. Фал 

шиво мішати і переложити. 

"Так зробили ми все можливе: картн вложнли в різні :місця, 

мішали, перекладали, а вони так близько. Бо ось тут, на самому 

r.epxy І" При цьому по:казуєте П. дві горішні :карти колоди, то є 

9 :кер і 10 каро. 

Тільни досвідний нартяр полапаєтся на цій хитрості. 
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ДІРАВА КИШЕНЯ 

Заздалегідь вкладаю в :кишеню будьяких 5 :карт. 
Перемішавши і переложивши :колоду, відчисляю зверху 6 :карт 

і прошу когось з приявних подивитися на одну з тих карт та 

вложити іі назад поміж решту вибраних. Тих шість карт доклад

но мішаю і вкладаю в ту саму кишеню, витягаючи водночас 

з неі по удаваній надумі попередніх 5 карт. Тих 5 карт одверто 
показую, з питанням, :котру з тих карт вони бачили. Очевидно, 

бачена карта десь щезла. 

Це і ввесь трюк. Дуже наївний і дурненький і якщо Ш. дійде 

до деякої вправи та прибере штучку гарними словами, - зробить 

ефект. 

МАРГІНЕС 

:Кожна фіrура в картах має обрамування. Фіrура рідко коли 

лежить якраз і рівно по-середині карти і завжди дещо пересу

нена, отже в одному боці є більший і в другому менший відступ 

- маргінес. 

Вибрати 3 до 5 фіrур і розкласти на столі та:к, щоб ширший 

відступ на картах був вгорі і нижчий внизу. Просите обернути 

одну чи дві карти коміть головою (на 180 ступнів) і щоб ви не 

бачили, з котрими саме робитимуть це, - відходите, або від

вертаєтесь. 

Розв'язка ясна: Ті карти, в яких ширший маргінес є тепер 

внизу, були обернені і ви показуєте: "Ось ця, чи ось цяІ". 

Звичайно П. кидається, оглядає: карту, але на секрет не попаде. 

СПЕЦІЯЛЬНІ КАРТИ 

(Трюк А) 

Може маєте якусь стару, навіть і неповну колоду. Відложіть 

з неі одну карту, нвпр. ас :кер, а всі інші зішлюфуйте на вужчому 
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боці шмат:ком с:кла дуже до:кладно на одну шіснадцяту інча (:коло 

1 міліметер). Я:кщо та:к приготовану :колоду пере:кладати, завжди 

вдасться вам переложити іі та:к, що спідною :картою буде ас :кер, 

бо вона одино:ка довша. 

Відповідний словний супровід про "зачаровану :карту" і та:ке 

подібне додасть пі:кантности трю:кові. 

З успіхом можна пристосувати тут за:кінчення зі штуч:ки 

··проба нервів" (розсипані :карти) і т. д. 

СПЕЦІЯЛЬНІ КАРТИ 

(Трюк В) 

У магазині забаво:к можна :купити спе-

ціяльні п'ять :карт, напр. одна двій:ка і вісім:ка 

повні, а три :комбіновані, тобто та:кі, в я:ких 

одна три:кутна половина виглядає, я:к полови

на з дв1и:ки, друга три:кутна половина, я:к 

половина з вісім:ки (гл. образо:к). 

Роз:кладаєте вахляровато :карти та:к, що П. бачить самі двій:ки. 

Повна 2-:ка на фронті, а за нею схована повна 8-:ка. 

Один рух: 2-:ку пересунете з першоі :карти на останню і 

тепер на фронті є повна 8-:ка. :Карти обертаєте :коміть головою, 

розгортаєте вахляровато, - 2-ка є схована за останньою і пока

зуєте П. самі 8-:ки. 

Теж можете дістати 5 карт, у яких одна половина будуть 

самі червоні, напр. 10-:ки, а друга половина самі чорні 10-ки і 

інші комбінаціі. 

РАДАР 

Для примладу, шо і ям менш-більш приговорювати при вико

нуванні штучки, наведемо одну з театральними лаштунками. 

Тобто: Ям зробити з мухи слона, чи насправді зовсім наївну 

дрібницю прибрати у форму високої вартости. 

Ш. младе на стіл молоду 24 або 32 карти, заздалегідь приго

товану. 
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"Ось, дороrі П., для певности я це переnожу, але штучку 

проведете ви самі, я іі дотикати не буду. Будь ласка, Пані, витяг

ніть одну карту, так, покажіть усім, лишень не мені і :вnожіть 

іі • ~tолоду знову, :в інше місце. ТакІ Будь пасив, переложіть, 

переломіть і ви, і :ви, і ви. З нас тепер ніхто не знає, де є :карта, 

що ви іі бачили. Дозвольте шо я погляну в :карти". 

Ш. бере :колоду :в руки і переглядає те, що бачить: :Карти, які 

були ним заздалегідь приготовані по-старшині і по-масті (кер: 

ас, :король, дама і т. д., далі каро: ас, :король, дама і т. д. аж до 

иінця за старшиною і :мастю), залишилися в тій самій 11ерзі, бо 

правильне перекладування на дві :купинии в ні11ім не помішало 

itapт. Аж ось стверджує, що напр. хлопець треф є між керами. 

Ось де пошуку:вана :карта І Один скорий рух і хлопець знайшовся 

на хребті колоди. :Кладете колоду на стіл (пошуку:вана карта на 

верху). П. вправді ба11ила :ваш рух, але ніяи не здогадується, що 

ви :впродовж п'яти се:кунд розв'язали заrадку. 

Ш.: "Ту :карту в:каже тепер радар - ультра короткі, супер

:маrнети11ні хвилі. Я:к :каталізатор потрібний нам перстень абс 

інший металевий предмет, замкнений в коло (напр. ру11ний годин

ник), щоб хвилі могли свобідно :в ньому кружляти. Дя:кую, цей 

перстень кладу на верх колоди, він буде rоnо:вним мотором 

справи. Будь nас:ка, Пані, наирийте те все хустинкою, притисніть 

рукою, другу ру:ку подайте мені, а я свою свобідну таиож кладу 

на иарти. Енерrійно думайте про бачену :вами карту. Думайте І 

Чуєте під рукою якийсь рух? Ні? Але ж є :виразний рух, :ваша 

карта вилазить і йде :вгору. Ось вона вже зовсім близько І (Під 

11ас того думання Ш. може повторяти різні маrі11ні закляття, як 

абра-иедабра, фатаморrана, rаnьо-пассе і подібні нісенітниці). 

Ось затихло, :видно вона :вже на верхуІ" 

Ш. стягає хустинку і перстень і просить показати :всім горіш

иу иарту. 

"Ваша карта? Ви, Пані, знамените медіюм, справжнє спірити

стичне медіюм І."" 



НЕРОЗЛУЧНІ КОРОЛІ 

Тема: Чотири коропі вповситн ковсноrо в інше місце копод11. 

опіспя звичайним перепоженням звести іх разом І 

Чотири королі, зложені у вахляр, по:11:азати П. Вона бачить 

чотири одна:11:ові :карти та не знає, що під другим королем зліва 

для П. є скриті ще дві :карти-пліхти. Ш., показуючи :королів, див

лячись на вахляр зі заду, має ті дві пліхти за третім :королем 

зліва. Всі бачили. Зложений вахляр :кладе на верх колоди. Бере 

першу зверху карту і, недбало жестикулюючи рукою, щоб бачили, 

В нашому випадку за коропем каро 6удуІ'• скриті дві 

картн-ппіхти (найкраще хпоиці). 

що це :король, каже: "Цього короля положимо на спід :колодиІ" 

Опісля бере слідуючу :карту (пліхту) і каже: "Цього :короля :вло

жимо в середину :колоди І" Те саме робить зі слідуючим, ніби 

}ІОролем (пліхтаІ). А В}Іінці: "Цього останнього :короля (підняти 

::. :колоди і ніби недбало показати П-і) залишимо на верху І" П. 

бачить, що всі }ІОролі розкинені, а на ділі є один на споді, а три 

на верху. "Переложим:оІ" - і, подаючи цілу :колоду публіці, 

просить подивитися, де є :королі. 

Вони після переложення нерозлу'Іні і :всі є разом. 
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ДО ЛАДУ І ДО СКЛАДУ 

Тема: Вrадати пару карт. 

Виложіть на стіл лицем вгору 10 пар карт так, щоб обидві 

:карти однієї пари було видно. Просите декілька осіб запам'ятати 

собі пару карт. Збіраєте пари в одну колоду. Мусите знати на 

пам'ять 4 слова: Мутус дедіт номен кокіс. Тримаючи колоду 

лицем вниз, викладаєте на стіл по одній карті лицем уверх, 

згідно з вгорі поданим ключем, а саме: 

Перша карта зверху відповідає букві М зі слова МУТУС, 

отже першу карту кладете у першому рядку як першу. Наступна 

відповідає рівно ж букві М, - кладете іі там, де є друге М, 

отже третя в третьому рядку. Чергові дві :карти відповідають 

буиві У, отже першу з них кладете другою у першому ряд:ку і 

другу з них, що відповідає другому У, четвертою у першому 

рядиу. 

м 
1 

д 
5 

н 
8 

и 
10 

у 

2 

Е 
6 

о 
9 

о 
9 

т 
3 

д 
5 

м 
1 

и 
10 

у 

2 

І 
7 

Е 
6 

І 
7 

с 
4 

т 
3 

н 
8 

с 
4 

Те саме робите з черговими :карта

ми, тобто з парою бу:кви Т, парою бу:кви 

С, парою букви Е і так далі, до :кінця. 

:Коли вже всі карти розложені на столі 

в поRазаний поруч спосіб, 4 рядки по 

5 Rарт, просите першу особу сказати, 

у котрих рядках є іі пара. :Коли вона 

вRаже, наприклад, на 3-ий ряд, тоді :ка

жете: "Ваша пара є та і та" - отже пер

ша і п'ята карти, що Ш. вгадує лег:ко, 

бо в тому рядку лише буква Н повто

ряється і є 1-ою і 5-ою. Інша особа вказала на ряд 1-ий і 4-ий. 

Перебігаєте в думці ключ і вказуєте на останні :карти тих рядків, 

бо вони є спільною буквою С цих рядків. Знову ж інша вкаже, 

наприклад, на 2-ий і 3-ий рядRи, що відповідають букві Е, і так 

далі. 

Зовсім в подібний спосіб можете вжити 24 карти, кладучи не 

парами, але по три, а розв'язкою є формула: Півіні, Паната, Пе

вете, Новото. 
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ЧАРІВНІ ПАЛЬЦІ 

Дайте раз нагоду і самій публіці провести якусь штучку, я.кої 

ви не торкнули рукою. 

На хребті колоди примістіть 4 однакові карти, напр. аси 

Переложіть фальшиво і зі словами "Робіть те, що я вам скажу", 

І~. ).,дайте колоду карт комусь з приявних. 

"Розложіть, прошу, карти на чотири купинки". Зроблено. Ви 

затямили собі: 4 аси є тепер на верху купинки, скажім, ч. 4. 
"Візьміть зверху будьяку карту і положіть іі ось на верх з сусід

ньої купинки (очевидно, не дивлячись на неі). "Зроблено". І так 

цалі, і так далі. Таким чином кажете йому брати завжди rорішну 

карту і диктуєте, де вложити іі: на чи в середину, чи на верх 

іншої купинки. Що скоріше, то краще для вас. :Коли ж одначе 

він вхопить за аси (купинка ч. 4), кажете класти цю карту нв 

верх купинки ч. 3 і запам'ятаєте: :Купинка 3 чи 4 є накриті асАми. 
1-~оли ж він вхопить за аса на купинці ч. 3, перенесіть ту ка!')ту 

на верх купинки ч. 2. Врешті дійдете до того, що на верху всіх 
чотирьох купинок дістанете аси, про що ніхто, крім вас, не з.неє. 

Тепер просіть якусь гарну русявку, щоб діткненням своіх 

чарівних пальчиків до карт надала ім потрібного флюїду. Можете 

ще веліти накрити всі 4 купинки хустинкою і промовити над 

ними чародійну формулу. А тепер просите, щоб русявка відкрилА 

юсі горішні карти з чотирьох купинок. 

Що воно за лихо? Самі аси І 

ГРА У ПІЖМУРІ<И (А) 

Тема: П. каже 'ІНСJІО задуманої карти. Ш. находить іі, ane 
lilK уже раніше назвав іі і подав іі назву комусь з пубnікн. 

Треба знати, що є десятою картою в колоді. Можна фальшиво 

І!ереложити, це ніколи не шкодить. Назву тієї десятої карти (напр. 

хлопець треф) написати на карточці і попросити котрусь з пань, 

щоб цю зложену карточку переховала у своій торбинці. ~?о 
зміст иарточки ніхто нічого не знає. 
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Ш.: Прошу, подайте мені я:кесь число між 11 20. 
П: 14. 
Ш: Та:к це число :карти, яку вибираєте. 

Ш. бере в ру:ки :колоду і, від:кладаючи на бік у нову :купинку, 

відчисляє голосно відложені :карти до 14. Tal'I дістає нову :купинку 
з 14 :карт, уложених тепер у протилежному напрямRу. Ту нсяу 

:купин:ку :кладе на первісну :колоду і :каже: 

Ш: 14 це "1" і "4". "1" і "4" разом 5. Відчисляє на гоnос 

4 :карти, а п'яту Rладе образом на верх. У нашому примірі бу.це 

вона хлопець треф. "Це не було б нічого дивного, яRби не те, 

що я знав заздалегідь, я:ку Rарту ви подумаєте і ... шановна пані. 
прошу - прочитайте, що написане на :карточці у вашій торбинці І 

Ну, ясно, - ~лопець треф! ... " 

ГРА У ПІЖМУРКИ (Б) 

Цю саму штучRу можна ви:конати в інший спосіб: 

На 10-у, 11-у і 12-у :карту в :колоді поставити хлопців. Звер

таєтеся до я:коісь пані, щоби загадала число. Вона загадає і с:каже. 

!Нд:кладаєте з :колоди на стіл по одній іі число :карт, я:кі творqт~. 

тепер другу :купин:ку :карт, уложену у протилежному поряд:ку. 

Берете іх, - ту нову :купин:ку, - в ру:ки (решта лежить на стоп:) 

і відкладаєте зверху на бувшу решту :карт суму цифр числа. 

і останню з них, як "вибрану" :карту, подаєте ій з проханням ні

:кому не показувати. Оставші в ру:ках :карти :кладете на верх тих, 

що лежать на столі. 

Просите іншу паню подати число. Зроблено та:к самісь:ко, я:к 

вгорі с:казане і вона дістане свою :карту, те саме зробите з 

третьою (можна ще і з четвертою, але це за нудне!). Коли ж уже 

ясі три пані мають свої :карти, просите іх віднрити. 

Ясно: Пані вибрали хлопців! Ось сенсація! 
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Т АІіІНА МОКРО У РУКИ 

Тема: Карта з ноnоди щезас і іі зиаходвть • •иІі:сь кишені. 

Для цієі шту"Іl'ІИ побажане, щоб приявні тісно вас ото"Іили. 

Ш. l'Іладе иолоду на стіл і поиазує всім горішню І'Іарту. "А тепер 

дивіться, будете робити те саме, що я вам поиамуІ" 

Неспостережно послинивши хребет лівоі руl'Іи, l'\Ладе іі мо

ирим на l'Іолоду, а відl'Іриту долоню сильно притисиає правою 

руl'Іою. Просить JІ&огось зробити те саме. Одна"Іе до лівоі руии 

Ш. приліпилася горішня иарта, яиу він під "Іас того, :коли інший 

притисиає иарти, випадає йому в иишеню. Ш. просить відслонити 

горішню JІ&арту і поJІ&азується, що попередньо ба"Іеноі вже немає. 

По"Іииають шуиати, аж за вашою порадою знаходять іі в :кишені 

иогось з приявних. 

КІТ У МІШКУ 

1. Явно мішати і просити витягнути одну карту та поJІ&азати П. 

2. Під час того, як увага всіх звернена на поJІ&азувану иарту, 
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колоду в руках перевертаєте хребтом униз, а бувшу спідку 

карту обертаєте хребтом уверх. Ситуація в даному моменті: Ш. 

тримає в руках колоду лицем уверх, тільки одинока :колишня 

спідня карта є хребтом уверх і :криє :колоду перед очима П. 

3. П. оглянувши витягнену під 1. :карту, всуває іі в замкнену 

у ваших руках колоду. 

4. Тепер у :колоді Ш. є дві :карти обернені. Колишню спідню 

(вашу) повертаєте неспостережно до правильної позицн. 

5. Явно мішаєте і в тім, наче випадково, вам виховзується 

одна :карта і випадає лицем у верх. "Ось саме вилізла ваша 

карта", - :кажете. 

Треба трохи ~ручности і вправи. 

Або інше закінчення: Коли вже маєте бажану :карту на 

верху колоди, пересуньте іі довшим боком на половину іі ши

рини. Вхопивши :колоду пальцями за вужчі боки (горішня :карта 

пересунена!), піднімаєте :колоду дещо понад стопу і пускаєте 

вниз на стіл. Впавши, горішня :карта сама обернеться лицем 

уверх. 

Добре випробуйте, бо успіх залежить від точного виконання! 

ЗАЧАРОВАНА СКАТЕРТЬ 

Тема і переведення те саме. що в попере~ній "Кіт у мішку". 

Лише декорації змінити, баrато rоворити і є нова шту'Іка. 

"Та:к, шановні П. Ми сьогодні вже стільки "'!арів і мага мали, 

що ось ця скатерть сама вже може діяти. Ні'? Ось побачимо. 

Прошу, витягніть я:кусь :карту. Подивіться і затримайте на хви

лин:ку в себе. А я решту :колоди (23 :карти) :кладу під скатерть". 

Ш. простягає :карти, щоб П. витягнула одну. Решту :кладе під 

скатерть, лицем уверх. Просить П. вложити витягнену :карту в 

колоду під скатерть (очевидно лицем униз І). 

"А тепер надслухуйте. Думайте про ту :карту\" Русявка при

кладає вухо до скатерті, але нічого не чує. "Це неможливе, -
скатерть, зміцнена вашими думками, саме викине :карту. Що'? Не 

rорушиться'? (Ш. прикладає вухо). Справді\ Щось помилено, ма

буть, круг розірваний. А може ви, збито"'Інику, не вложили :карту? 
Тоді перевіримо, - перечислимо!" 
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Ш. витягає :колоду з-під с:катерті, обернувши іі лицем вниз. 

Сидячи, Ш. у першій хвилині бере :колоду на :коліна, блис:кавово 

витягає обернену (шу:кану) :карту до позиції всіх інших, :кладучи 

іі на верх :колоди. Під час того вже числить в голос 1, 2, 3 ... і 

для дальшого числення витягає :карти над стіл: 4, 5, . . . 21, 22, 
23, 24. "Що воно за лихо? Є всі І Треба помогти І Положім :колоду 
під с:катерть і зміцнім силу, взявши (з русяв:кою) за ру:ку тв 

другу на с:катерть. Гало І Пассе, пассе, виходи, виходи, пассе І 

Чуєте? Виразно ворушиться. За допомогою ваших снонцентрова

них думо:к вона виплила на верхІ ПассеІ Що? Втихло? (При:кла

дає вухо). Справді! Вона вже виплила! Прошу, витягніть :колоду 

з-під с:катерті І (Русяв:ка витягає). І по:кажіть нам горішну :карту І 

Що, вона~ Правда? Багато таємної сили є всюди!" 

ТЕЛЕПАТИЧНА ПЕРЕДАЧА 

Тема: Ш. П. мимохіть постійно задумують цю саму карту. 

Потрібно дві :колоди :карт. Ш мішає :кожну :колоду :карт ~о

:крєма. Запам'ятує спідні :карти в обидвох :колодах. Просит1. П 

вибрати собі одну :колоду Він знає тепер, що в тамтій :колоді є 

на споді, а що у своій - цього не треба більше знати. Прос71ть 

11 робити точно те саме, що він. :К:олоду на столі (свою) ділить 

на три :купин:ки і :кладе побіч на право. П. робить те саме із 

своєю :колодою :карт. Ш. знімає першу :карту, що :криє середну 

иупин:ку :колоди, дивиться на неі та просить П. робити те са.!'1е 

і затямити собі ту иврту, одна:к Ш. своєї тямити не потребує, бrt 

навіть побажано не дивитися на неі, бо це опісля вводить в блуд. 

:К:ладе ту :карту на те саме місце, тобто на середну :купин:ку. Ту 

середну :купин:ку на:криває :купин:кою первісною (тією, в я:кій знаБ 

с!1ідню :карту, тобто першою на ліво), а на верх третю. П. робить 

те саме. В даний момент у П. спідня :карта (відома для Ш. І) в 

;1олоді г.ежить над (:криє) :картою, я:ка має бути найдена. Пере:кла

дають :колоди :кожний свою. 

"А тепер обміняємося нашими :колодами. Будь лас:ка, вишу

Rайте собі в моій ту :карту, яиу ви бачили у своїй :колоді і відло-
1кіть на бі:к". 
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Ш. робить буцім то те саме, але він шукає в тій обмінній 

колоді відому йому спідню карту, бо за тією нартою (на хребті 

тієї карти) находиться пошу:кувана нарта. Відкладає іі на біи. 

"А тепер відслонім наші вишукані карти", - і поиазуєтьс.я, 

що обидві карти однаиові. 

ПРОБА НЕРВІВ 

"Пане ХІ Витягніть одну карту і затримайте іі поиищо. Пра

вильно зробили. Тепер розложіть колоду на кілька (5 чи 6) купи

нок (Ш. тримає на оці купинку зі знаною йому спідньою картою) 

і положіть на иотрусь з них відложену иарту. Д.икуюІ" 

Ш. ніби недбало збірає :купинки разом, при чому добре вва

жає, шоб мvпинма ~і знаною йому спідною иартою попала на ту 

купнниу, на ямій лежить загадана иарта. Перекладає і дає пере

ложити. 

"Тепер ніхто не ~нає, де є згадана :карта. Та, не зважаючи на 

те, .и іі знайду". 

Ш. заглядає :коротеньку хвилину в карти і карта, що лежить 

під його бувшою спідною, - це і є загадана иарта. :Кладе іі разом 

з кількома іншими так, щоб вона опинилася на споді иолоди. 

Тоді ще прикладає на спід якусь пліхту, отже задумана карта є 

тепер передостання від споду. Ш. поиазує горішну карту з колоди 

і питає: "Може ця є задумана'?" "НіІ" - і вкладає іі в середину 

иолоди. Бере спідню і показує: "Може ця?" "НіІ" - впихає 11 зно

ву в середину колоди. "Ні'? А вона десь тут мусить бути І" (Тепер 

задумана карта є на споді колоди і Ш. іі знає). 

Б __ 
А 

Ш. розсуває колоду наскіс, я:к образои Б, бере колоду в ру:ку 

так, щоб трохи мокрий, дещо зігнений, вказівний палец·ь був на 

споді іі в місці А, а палюх придержував решту в місці Б. Про

стягає "Карти до ТТ. ~і словами: 

"Пане ХІ Вдарте сильно по картах так, щоб вони розсипалися 
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по столі І" Пан Х вдарив, карти розлетілися, але одна залишилася 

в руках Ш. (мокрий виазівний палець!). 

"Що? Одна залишилася? Може ви вдарили за слабо? Що це 

за карта? А.х, це напевно ваша І" - і показуєте останню иарту, 

яка і була задумана. 

ДВАНАДЦЯТА 

Це одинока штучка, в якій берете 24 карти пнцем уверх. 
"Прошу задумати иотрусь карту і дивитись, в котрій купинці 

вона найдеться". Можна фальшиво переложити і кладете по одній 

:карті, - як сказано: лицем уверх\ - на три купинки: Раз, два, 

три, на них знову раз, два, три і так далі, аж повстали три ку

пинки по 8 карт у кожній. 
"Вкажіть, в котрій купинці є загадана карта". П. вказує, Ш. 

забирає поодинокі :купинки зі стола, але так, щоб купинка з за

думаною вартою попапа в середину між дві інші. Це повторяєте 

ще два рази, а за третім, скільки б разів ще не класти, задумана 

карта буде завжди 12-ою від верху хребта. 

Колоду обертаєте хребтом уверх (12-а карта є задумана!) 

і кладете 4 хрести по 4 карти у кожному (гляди образок!), разом 
16 карт, решту 8 відкладаєте. Пам'ятаєте, де лежить 12-а (заду-

мана) карта І Звертаючись до П., 

питаєте: "Котрі хрести вибирає

те?" - і вказуєте на хрести 

А і Г - "Ті, ~и ті?" Вважr 

добре і не помнліть гри слів, 

- кажете точно "котрі хрест 

вибираєте", а ніколи "котрі хре

сти залишити", ані ":котрі хре-

сти забрати". П. вкаже на 2 

хрести, наприклад, Б і В. Тоді 

спокійно, але скоро викидаєте 

хрести А і Г, а Б і В залишаєте 

на столі і далі: ".Котрий хрест 

вибираєте, той (Б), чи той (В)?" 

Яка б там відповідь не була, 

забираєте зі стола хрест Б і за-

лишаєте лише хрест В. 
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"А :котрі дві :карти вибираєте, ті (9 і 10), чи ті (11 і 12)?" 
Яка б не була відповідь, викидаєте карти ч. 9 і 10, "А з тих 

двох?" Залишаєте на столі двана~щяту. "Прошу, відслоніть карту. 

Ваша? Очевидно І" 

Блискучий успіх тієі штучки запевнений, але 1. спрятування 
карт зі стола і ставлення питань має йти швидким темпом і 2. не 
повторяйте штучки вдруге, бо приловлять. 

ДВА ВЛЮБЛЕНІ В ОДНУ 

Тема: Ш. обмінюється з П. такою самою картою, нпр. дама нер, 

не бачивши іі. 

Треба цві :колоди :карт з різними крас:ками хребта (звичайно 

синя і рожева). Ш. витягає заздалегідь з обох :колод дами :кер, 

тримає іх у :кишені, але та:к, щоб знав, :котра з рожевоі і :котра 

з синьоі :колоди (на стіл ставить обидві колоди без дам І) і про

сить П. взяти собі одну :колоду та помішати. П. вибрала рожеву, 

Ш. залишилася синя. 

Ш.: "Робіть те саме, що і я, вложіть :колоду в кишеню". 

В :кишені Ш. є тепер синя :колода і обидві дами. В кишені П. є 

рожева колода без дами :кер, про що ніхто не знає. 

"А тепер обміняємося якоюсь одною :картою. Уважаймо вза

ємно на себе, щоб не було якогось циганства! Витягніть зі своєї 

:колоди якусь одну :карту і дайте мені. Л роблю те саме". П. ви

тягає з рожевої :колоди у :кишені на осліп :карту-пліхту, не дивля

чись на неі, Ш. робить ніби то те саме. Насправді Ш. подає йому 

свою синю, заздалегідь відложену даму :кер і просить вложити 

далі ще на осліп у :кишеню у свою :колоду. Подану йому рожеву 

пліхту залишає в :кишені збоку, а впихає даму :кер свого про

тивника. 

"А тепер подивімся, чи наші характери погоджуються, чи ми 

маємо одну і ту саму думку". 

Обидва витягають :колоди з :кишені лицем вниз і розсувають 

по столі. З :копіру хребта видно виразно, що обидві :колоди мають 

по одній чужій :карті. 

"Подивімося ж, якими то :картами ми обмінялися І Що? 

Обидві дами :кер? Зразу пізнати, що ми обидва добрі приятелі і 

однієї думки І" 

18 



килим 

Треба 32 карти фальшиво переложити і класти на столі 

лицем униз чергою від 1 до 20 у п'яти стовбцях: 

1 5 9 13 

2 6 10 14 

3 7 11 15 

17 

18 

19 

Просите п. вказати на котрусь карту. 

п. вказує напр. на ч. 15. Тоді можуть на 

карту подивитись, покласти іі будь-де 

в той самий стовбець 13-16, а ви цей 

4 8 12 16 20 стовбець стягаєте зі стола і кладете на 
спід карт, що іх маєте в руках. На опорожнене місце кладете 

4 карти з верху решти колоди в руках. Просите і повторяєте те 

саме з другою, третьою, навіть більше особами з П. та за кожним 

разом доповнюєте забраний стовбець. 

Стовбець треба класти так, щоб чергова карта трохи крила 

попередню, отже друга першу, третя другу і четверта третю. 

Підважуєте нігтем першу, обертаєте хребтом вниз і вона пере

вертає сусідню другу, друга третю, третя четверту. Так одним 

кивком пальця обернувся лицем вверх цілий стовбець, - і що ж? 

Самі, наприклад, сімки. Черговий стовбець знову однакові вар

тості і так усі чотири стовбці. Надзвичайне враження: стільки 

переміщували і все таки лад. 

В чому секрет? - спитаєте. Дуже просто: :К:олода була зазда

легідь приготована, 8 разів по 4 одновартісні карти, напр. дами, 
сімки, аси і т. д. до кінця. 

СИДЕРИЧНИlіІ МАГІЧНИІїІ МАЯТНИК 

Простягаючи до П. вахляровато розложену колоду з 32 карт 
образками вниз, просите: "Витягніть одну карту. Так. Покажіть 

усім, лише не мені і вложіть в інше місце в колоді". Переложит 

Обертаєте колоду хребтом вниз і розкладаєте карти на столі 

замкненим колом, доволі тісно, так що одна карта ще трохи криє 

другу. Берете перстень чи годинник, прив'язаний на нитці і тим 

маятником пєресуваєте понад карти, бормотячи собі під носом 

якісь незрозумілі формули. Маятник є спокійний, аж в одному 

місці, над вибраною картою, він інтензивно коливається (за ва-
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шою волею). "Ось Ваша :картаІ" - і ви з тріюмфом показуєте 

на знайдену. 

Я:к ц-е можливе? Кожний бачить всі :карти, вони перемішані 

"Кольорами і вартостями у повному безладі. 

Все ж та:ки ніхто не бачить, що Rарти ви чейже склали як

слід. Я:к? Ви іх заздалегідь склали чергою, я:ку собі самі приду

маєте, напр. 1948 - 2 - 1073, при чому 1 значить ас, 9 - дев'ятка. 

4 :король, 8 вісімка, 2 хлопець, 10 десятка, 7 сім:ка, 3 дама. Ця 
черга, помішана лише :кольорами, в замкненому :колі є чотири 

рази. Коли ви йдете з маятником і бормочете під носом ніби то 

чарівну формулу, ви повторяєте собі цю чергу, аж дійдете до 

місця, :коли ваша черга зало:мана, - бо влізла чужа :карта, або 

бракує якась :карта. Тоді вже знаєте, я:ка :карта була вибрана 

і гойдаєте над нею :маятниRо:м. 

ДИВНИЯ ВИЛАДОК 

Тема: Дві карти, бачені різними особами, знайдуться в колоді 

разом. 

1. Знати спідню :карту. 

2. Переложити на дві купинки, й цю зі знаним сподом 

віддати П. зі словами: "Робіть те саме, що і яІ" 

3. Ш. і П. розкладають своі :карти на 3 купинRи. Дивляться 
на горішню :карту середньоі :купинки (Ш. тільки вдає, він іі не 

потребує знати І) і :кладуть на те саме місце. Ш. і П. с:кладають 

знову своі :карти разом, але, але та:к, щоби купин:ка зі знаним 

для Ш. сподом :крила середущу купин:ку. Ш. і П. складають 

карти разом в одну :колоду. Ситуація: Бачена П. карта є накрита 

знаним тільки для Ш. сподом і обидві є разом. 

4. "Тепер собі переложимо і ви, будь ласка, витягніть з коло

ди одну :карту і, не дивлячись на неі, вложіть в інше місце коло

ди. Гарно, - зроблено. А тепер загляньте у :колоду і пошукайте, 

де є наші :карти. Моя є десятка пік (назвав бачений спід). І не 

дивний воно випадо:к? Ви витягнули якраз мою :карту і вложили 

точно :коло своєі, - наші бачені :карти є разом. Так, чи ні? 

Правда, що та:к? Дивний випадо:к І" 
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ЗАГАДКА 

Чотири рази по 4 :карти: ас, :король, дама і хлопець, - укла

сти та:к, щоб у рядках і стовбцях були 4 різні :карти. 

А к д х 

к А х д Одинока розв'язка та:ка: 

д х А к 
:Кладете в одну діяrонаnю самі аси А, а в 

другу діяrонаnю самі хлопці Х. 

х д к А Решту виповнюєте, як це показано поруч. 

Подаємо цю загадку, яку розв'язує П., щоб Ш. мав час осто
ронь свобідно зложити собі карти до черговоі тяжчоі штучки, ЯJt 

от ":Килим", "Маятник" і т. д. 

ВАШ ПУЛЬС, ДОКТОРЕ! 

Штучка дуже ефектовна із серіі трудніших. Не починати 

непідготованим. Мала колода - 24 :карти. 

Буває 11асом і в доброму товаристві хтось, який не розуміє, 

що Ш. хо11е і його розважити, "стає окунем": 

"Давайте, я помішаю, чи тоді ви щось зробите І?" 

"Але ж я якраз на те й 11екаю. Мішайте, перекладайте, скіль

ки хо11ете". 

П. зробила це докладно, до схочу, і віддає колоду Ш. 

Ш. на11е 11ерез неувагу бере іі в руки на пів секунди, пише щоб 
nоба11ити спід і віддає в тій хвилині колоду: 

"Ах, вибачте, ви мішали, ви будете тепер теж усе робити. 

Отже подумайте собі якесь 11исnо. Подивіться на :карту, що r 

під тим числом, рахуючи згори. Затямте число і :карту. Зроблене~ 

Переnожіть кілька разів, і ви, і ви. Знаєте тепер, де ваша карта\' 

Ні І Але знаєте іі бодай з виду, а я не знаю зовсім нічого. Я ж 

не мав карт навіть в руках! Дозвольте мені на хвилину :колоду!" 

Ш. відчисляє явно (не в гоnосІ), котрою :картою від верху є 

тепер його :колишня спідня карта. Нпр. вона тепер 10-та від верху. 

Запам'ятати це 11исло. Віддає :колоду знову П. і просить: 
"Стільки :карт згори, скіnь:ки виносило 11исnо вашоі :карти, 
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здійміть зверху 

Тепер трохи 

перенесіть на спід иолоди. Зроблене? ДобреІ" 

театру приходить драмати11но-напружене 

закінчення: 

"Ще і далі ніхто з нас не знає, де ця карта. Та ось бачу, що 

наш доктор знає. Він самий несвідомий того, що він знає, але 

він нам сиаже. Будь ласка, думайте сильно на ту карту і дайте 

мені вашу руку, щоб я зміряв ваш пульсІ Числить голосно -
1, 2, 3 ... , в, 9, 101" 

Ш. дійшовши до 10, тобто до свого 11исла (гляди вгорі І) нагло 
вриває: 

"Ось ваші нерви все сказали. Пульс на 10 затримався. Пока
жіть нам усім десяту від верху иарту. Ваша? Ясно, що так, але 

мене коштувало це нервів, бо ми діяли спільно І" 

Ще раз коротко про хід т1є1 шту11ки: 

Мало иарт, 20-30, знати спід. 
1. Дати задумати число публіці. 

2. Дати публіці перевірити, яиа карта в колоді відпові.п:· 

тому числові. 

3. Переложити кілька разів по дві купинки. 

4. Відчислити свій спід, иотрою вона лежить згори - число 

штукаря. 

5. П. перекладає в колоді стільки карт згори по спід, скільки 
становить іі число. 

6. Число Ш. подає тепер, котрою иартою згори є задумана. 
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КІЛЬКА СЛІВ НА ЗАКІНЧЕННЯ 

Я:кщо Ви цю збіроч:ку переглянули, Вам уже ясні всі видимі 

невидимі се:крети штучо:к з :картами. 

Щераз раджу тримати темпо і ні:коли не завертати. Яищо 

Ви знаєте, що цього вечора будете забавляти гостей, най:краще 

приготовити собі в :кишені дві-три :колоди :карт, заздалегідь 

зложивши в них :карти для яиоісь шту"<І:ки. Будьте завжди приго

товані, що П. с:каже: "Дайте, я помішаю!" Дайте, нехай мішає, 

с:кіль:ки хоче, лег:коважно с:кажіть "робіть те, що я вам :казатиму!", 

продуиуйте "Два влюблені в одну", або "Чарівні пальці", або 

"Зачарована с:катерть" і т. д. Навчіться заздалегідь переставити 

штуч:ку з рейо:к "знаний спід" на "знаний верх". Це може бути 

Вам :конечне. 

С:кіль:ки разів є тіль:ки нагода, щоб П. без Вашого відома 

пересувала :карти і т. д. (напр. "Марrінес" чи інше), виходіть 

навіть з :кімнати і тих :кіль:ка се:кунд, :коли на Вас ніхто не 

вважає, ви:користайте на у:кладення :карт для яноісь легшої 

штуч:ки. Янщо Вам треба більше часу, щоб унласти цілу нолоду 

для штуч:ки ("Сидеричний маятни:к", "Килим", "Проба нервів"), 

дайте П. янусь нартову загадну, і самі виходіть на довшу хвилину 

з німнати. 

Ви мабуть завважили, що багато штучо:к має одну і ту саму 

тему: Знайти янусь :карту. Ефе:кти тих штучо:к полягають на 

занінченні іх. Тому не тримайтеся дослівно того, що подане у 

збірочці, але виберіть собі занінчення, яне Вам підходить чи 

більш Вам подобається, навіть те, в яному Вн більше вправлені. 

На цьому :кінчимо і бажаємо успіху. 

23 




	10001_2R
	10002_2R
	10003_1L
	10003_2R
	10004_1L
	10004_2R
	10005_1L
	10005_2R
	10006_1L
	10006_2R
	10007_1L
	10007_2R
	10008_1L
	10008_2R
	10009_1L
	10009_2R
	10010_1L
	10010_2R
	10011_1L
	10011_2R
	10012_1L
	10012_2R
	10013_1L
	10013_2R
	90001_1L

