
Trick 1
I dette korttrick
kan du gætte, hvad
der står på et kort,
der ligger med 
billedsiden nedad.

Bed en tilskuer om at blande et spil
med 52 kort.
Tag kortene.

Læg et kort på bordet med billedsiden
opad. Tæl videre fra kortets værdi op
til 13. Læg et kort, hver gang du tæl-
ler.
Es er 1, knægt tæller som 11, dame
som 12 og konge som 13.
Hvis du for eksempel lægger en 8’er
på bordet, tæller du højt ”9, 10, 11, 12
og 13” og får på den måde lagt fem
tilfældige kort oven på 8’erne, så der i
alt er seks kort i stakken.

Start en ny stak på
samme måde.

Fordel på denne måde så
mange kort som muligt i
stakke. Hvis du til sidst
ikke har nok kort, lægger
du de sidste kort til side.



Vend alle stakke, så billedsiden 
kommer nedad.

Bed en tilskuer om at fjerne stakke, 
så der kun er tre stakke tilbage.

De kort, der fjernes, lægger du i en
bunke sammen med de kort, du før
lagde til side.
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Bed en tilskuer om at vende det 
øverste kort på to af de tre stakke. 

Læg værdien af de to kort sammen og
læg 10 til. Det giver for eksempel
8+3+10 = 21.

Tag nu bunken af fjernede kort, og
vend dem ét ad gangen. Tæl kortene
inde i hovedet, mens du vender dem
(1, 2, 3 osv). Når du kommer til det
tal, du udregnede før (21 i eksemplet),
begynder du fra 1 igen. Det tal, du
ender med, har samme værdi som det
skjulte kort i den sidste stak. Bed til-
skueren om at vende kortet på den
sidste stak. Nu kan han eller hun se, at
du har ret.



Sæt liv i tricket
Når du skal optræde med dette 
korttrick, er det sjovt med lidt vildled-
ning af tilskuerne.
1. Lad en tilskuer blande kortene. Så
kan de ikke være pakkede (se side 10). 
2. Lad en tilskuer flytte rundt på de
tre stakke kort, mens du vender 
ryggen til.

3. Når du tæller kortene i bunken, skal
tilskuerne tro, at du kan føle, hvor det
skjulte kort gemmer sig. 
4. Lad en tilskuer vende kortet på den
sidste stak. På den måde kan man ikke
mistænke dig for at have et kort skjult i
ærmet.
5. Og endelig – snak hele tiden! Dog ikke
så meget, at du ikke kan tælle rigtigt!
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