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Prefácio 
Dizem que mágico nunca repete um truque. Isto não se aplica quando a magia é escrever 

um livro sobre mágica e no Brasil.   

                O que é bom tem que continuar. 

                Com o sucesso do livro anterior, que foi a primeira obra nacional a respeito de cartas 

ESP, Wilson não poderia deixar de dar continuidade a este misterioso e enigmático mundo 

destas cartas especiais, enriquecendo os leitores com uma nova safra de efeitos, com 

informações renovadas sobre a origem das cartas e a sua melhor utilização por mágicos de todo 

mundo. 

Se este livro é o seu segundo contato com o fantástico universo das cartas ESP (digo 

segundo porque o primeiro, com certeza, foi no volume 1), fique certo que você foi contagiado 

pelo mistério e pela magia destas cartas. Ao deixar-se tocar por esta magia, consequentemente, 

sua energia vai tocar à todos que assistirem seus números. 

Caso você seja um profissional da mágica, parabéns, você acaba de encontrar um guia 

que vai sofisticar e aprimorar seus talentos e possibilitar diversos recursos. Agora, basta uma 

pequena dose de criatividade - o seu tempero -  e desenvolver várias sequencias para 

encantamento da sua plateia.  

 Desde o retorno à história das cartas ESP, passando por cada um dos vinte e três 

fantásticos efeitos, tudo, absolutamente tudo, é imperdível.  

              Como sou leitor, mágico e um aficionado das cartas ESP, não poderia deixar de destacar 

os efeitos “Forced ESP”, “A Carta Perdida”, “Previsão Aberta”, “Nove Moedas” e “Soletrando 

Mind, ESP, Zener & Rhine”.  Há também um rol de efeitos enigmáticos como: “Detetives ESP”, 

“Igual ou Diferente”, “Tripla Coincidência”, “Vinte e Um Centavos”, “Sempre em Movimento” e 

“O Mistério de Aradia”, além da participação especial do mágico espanhol Dom José María 

Montero Yunta. Enfim, ficou difícil de selecionar entre tantos efeitos e tantos mistérios. Não 

desperdice nenhum e deixe as cartas conduzirem você. 

 Se você se flagrar intrigado com este portal aberto para o mundo mágico das cartas ESP, 

imagine sua plateia? A expressão de perplexidade no semblante do público é o ouro no final do 

arco íris para o mágico.  

              Este livro tem a missão de iluminar um mistério para criar dezenas de outros. Uma 

corrente. Nada é o que parece.  

            Disse, na contra capa do primeiro volume, que havia um sentimento de “quero mais”, 

pois bem...vamos a ele.  
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