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VEDERE CU RAZE X 
Pentru început, luați cele trei bile și cutia magică din setul de magie. Cereți cuiva să 
aleagă una dintre bile fără să vă spună care dintre ele a ales-o, iar apoi să așeze bila 
aleasă în interiorul casetei și să-i pună un capac. Ochii dvs. sunt închiși. Apoi spuneți 
că veți ghici culoarea aleasă. Puneți cutia închisă la spate și repetați același truc ca în 
"Puterea magică de a ghici". Aduceți cutia complet închisă în fața publicului și spuneți 
ce culoare are bila. 
 
O BILĂ DE NICĂIERI 
Faceți o bilă să apară de nicăieri! Luați o bilă în mână și stați cu spatele la public. 
Trasați o bilă imaginară în aer cu arătătorul mâinii stângi; cu degetele mâinii drepte 
întinse și partea din spate a mâinii către public, pretindeți că ați prins bila imaginară. 
De fapt, ceea ce faceți este să prindeți bila ascunsă. Spuneți cuvintele "Abracadabra"! 
Deschideți mâna și arătați publicului că bila imaginară este acum reală. 
 
DEFORMAREA UNEI CĂRȚI DE JOC 
Începeți prin a așeza o carte de joc, dreaptă pe spatele palmei. Puteți să deformați 
cartea în fața publicului! Apoi, frecați-vă mâinile, asigurându-vă că vă frecați și pe 
spatele mâinilor. De fapt încercați în secret să generați căldură cât mai mult posibil. 
Apoi, înainte de a așeza cartea deasupra mâinii, trebuie să umeziți partea din spate a 
mâinii cu puțină saliva. Pretindeți că vă ștergeți nasul cu partea din spate a mâinii, 
lingându-vă mâna în timpul procesului. Căldura din mână și salivă va face cartea să 
se deformeze în mod natural! Cu cât este mai cald și mai umed, cu atât este mai 
rapidă este deformarea. 
 
ABRACADABRA, IATĂ ASUL! 
Cineva din public însemnează o carte și o face să apară între doi ași. Pentru început, 
dați unui membru din public doi ași roșii și spuneți să-i țină. Deschideți pachetul în 
formă de evantai și spuneți-i să atingă o carte. Împărțiți pachetul, lăsând cartea să 
iasă afară pentru a fi însemnată și arătată. Puneți în secret cartea în "palmă", atunci 
când împărțiți pachetul, astfel încât să puteți ajunge cu ușurință la carte atunci când 
doriți. Trebuie să iasă din colțul inferior al pachetului, întâlnindu-vă degetul mare 
interior. Lăsați-l să semneze cartea și apoi înmânați-i pachetul, ascunzând în secret 
cartea în palmă. După ce sunt convinși că este în interiorul pachetului cartea, cereți 
cei doi ași și așezați cartea palmată cu fața în jos, între ași, arătând doar așii cu fața 
în sus. Spune-le să țină deschis pachetul și introduceți așii direct deasupra pachetului. 
Spune-le să urmărească cartea cum se ridică din pachet între cei doi ași. 
 
CĂRȚI DE JOC MAGICE 
Alegeți o cantitate mică de cărți de joc cu care vă simțiți confortabil în mână. Țineți 
marginea pachetului cu degetele și utilizați degetul mare pentru a îndepărta cărțile de 
deasupra. Stați cu spatele palmei spre public. Continuați să utilizați degetul mare 
pentru a muta cartea până la vederea publicului; țineți între degetul mare și arătător. 
În același timp, când scoateți cartea, mâna trebuie să fie împinsă ușor înainte, ca și 
cum cartea a fost prinsă din aer. Continuați să prindeți cărți din aer în acest mod, 
aruncați fiecare carte spre public înainte de a scoate următoarea carte.  
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CEI TREI MUȘCHETARI  
Scoateți cei patru valeți din pachetul de cărți de joc și așezați unul din aceștia cu fața 
în jos pe partea de sus a pachetului. Începeți trucul, prezentând ceilalți trei valeți ca 
fiind cei trei muschetari și afirmând că trebuie să fie întotdeauna împreună. Acum 
rugați pe cineva din public să pună un valet deasupra pachetului și un valet oriunde în 
mijloc, iar ultimul valet pe fundul pachetului. Cereți unui membru din public să taie 
pachetul și să pună jumătatea inferioară a valeților de sus și de jos împreună cu valetul 
plasat anterior. Cărțile sunt apoi întoarse cu fața în sus din partea superioară a 
pachetului, în cele din urmă arătând cei trei valeți împreună în apropiere de centru 
spre uimirea publicului. 
 
TRECEREA MÂINII 
Fă ca bagheta să treacă prin brațul unui voluntar. Mutați unul dintre capetele albe ale 
baghetei și deplasați-l în direcția opusă. Luați capătul baghetei în care cele două 
capete sunt în mâna dvs. Cealaltă mână este împinsă în brațul voluntarului. Acum, 
trebuie să mutați din nou capătul tras la partea opusă. În același timp, trebuie să 
introduceți bagheta magică în mânecă, fără a fi văzută. Se pare că bagheta a intrat în 
brațul voluntarului. 
 
NUMĂRUL SECRET  
Pentru a începe, veți avea nevoie de un pachet de cărți. Dați cărțile unui membru al 
publicului și cereți să amestece cărțile, apoi ar trebui să aleagă o carte, dar să o 
păstreze în pachet. Acum, trebuie să le numărați de la DREAPTA spre cartea 
selectată. Aceasta va forma numărul lor secret. Lăsați-l să închidă pachetul și să vi-l 
dea înapoi. Mutați 4 cărți în același timp din partea inferioară a pachetului. Dați cărțile 
unui alt membru al publicului. Primul membru trebuie să spună celui de-al doilea 
numărul secret. Alegeți pe cel de-al doilea membru care să mute cărțile una câte una, 
de la partea de jos  către cea de sus, până când se obține numărul secret. Luați cărțile 
înapoi și prefaceți-vă că le amestecați, însă doar pentru spectacol. Dați cărțile înapoi 
celui de-al doilea membru și spuneți-i să ia cartea de sus și să o pună la bază. Apoi 
ar trebui să ia următoarea carte de sus și să o așeze pe masă. După aceea, luați 
următoarea carte de sus și puneți-o pe grămada de jos. Spuneți-i să continue să 
alterneze în acest fel până când nu mai rămâne decât o singură carte, care ar trebui 
să fie cartea selectată. 
 
PUIUL MAGIC INVIZIBIL  
Legați o bucată subțire de fir (aproximativ 38 cm lungime) în jurul mijlocului oului, chiar 
în mijlocul unde se întâlnesc jumătățile. Luați bucata de țesătură și rugați un adult să 
vă coase capătul nelegat al firului la mijlocul țesăturii. Asigurați-vă că culoarea firului 
se potrivește cu bucata de țesătură furnizată! Țineți țesătura cu ambele mâini, o mână 
în fiecare colț de sus. Oul ar trebui acum să atârne în spatele materialului și să nu fie 
vizibil. Înfășurați oul în bucata de țesătură și apoi în compartimentul din partea 
inferioară a pălăriei. Arătați publicului pălăria goală și așezați-o pe o masă. Deschideți 
cu atenție borul prin înclinarea pălăriei pe partea laterală. Scoateți bucata de material. 
Lăsați oul să atârne în jos astfel încât să rămână în pălăria dvs. în timp ce trageți 
materialul afară. Arătați bucata goală de țesătură către public și puneți-o înapoi în 
pălărie. Țineți oul și trageți-l cu bucata de țesătură.  
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ABRACADABRA, LINGURĂ ÎNDOAIE-TE! 
În primul rând veți avea nevoie de o lingură. Utilizând ambele mâini, țineți lingura și 
apăsați ușor partea rotundă a lingurii pe partea superioară a unei suprafețe plane. O 
mână trebuie să țină mânerul lingurii astfel încât să fie complet acoperită. Lăsați ușor 
mânerul să alunece în mâini, până când nu mai poate aluneca. Acest lucru creează 
iluzia că lingura este îndoită. 
 
PLOUĂ CU MONEDE 
Pentru acest truc, veți avea nevoie de pălărie și de monede. Așezați monedele în 
compartimentul secret din partea inferioară a pălăriei. Faceți acest lucru în liniște și 
înclinați pălăria către public. Atingeți marginea cu bagheta magică și spuneți 
abracadabra! Întoarceți pălăria și lăsați să curgă monedele din interior. 
 
COARDA MAGICĂ 
Legați larg o bucată mică de coardă în jurul centrului unei corzi mai lungi. Apoi, legați 
cele două capete ale corzii lungi de cele două capete ale corzii scurte, astfel încât să 
pară ca două bucăți lungi de coardă legate la mijloc. Ridicați corzile înnodate și 
explicați cum există două modalități de a transforma aceste corzi scurte într-o coardă 
lungă. Prima modalitate este de a dezlega capetele (desfaceți capetele înnodate în 
mod real ale corzii lungi). În același timp, spuneți cum acest lucru va lăsa un nod la 
mijloc! Înfășurați coarda în jurul mâinii până la bucata mai scurtă din mijloc, țineți-o și 
împingeți-o în lungime, astfel încât aceasta să alunece la capătul corzii. Apoi, ajungeți 
la buzunar lăsând puțin din coardă să atârne. Luați bagheta magică, rotiți-o peste 
buzunar și strigați abracadabra. Scoateți-o pentru a arăta cum coarda se transformă 
prin magie într-o singură bucată. 
 
BILA JUCĂUȘĂ 
Dacă vrei să arăți ca un magician profesionist, puteți să faceți să dispară o bilă din 
mână utilizând o tehnică numită "The French Drop". 
Prindeți bila între degete și degetul mare al mâinii stângi. Cu mâna dreaptă întinsă ca 
și cum ai apuca bila. Degetul mare drept este în spatele bilei, iar degetele mâinii drepte 
încep să se răsucească în jurul ei. Când bila este acoperită, o lăsați să cadă în mâna 
stângă. Pumnul drept este strâns mai larg și țineți-l în timp ce mâna stângă (ascunde 
bila), coboară pe partea stângă. Este crucial să atrageți atenția asupra mâinii drepte, 
ca și cum bila ar fi acolo. Apoi puteți deschide mâna pentru a arăta că bila a dispărut! 
Pe măsură ce o faceți să dispară, puteți să aduceți ușor mâna stângă în buzunarul 
pantalonilor și să aruncați bila în spate. Asigurați-vă că ați repetat această mișcare 
înainte de a o încerca. Veți descoperi că dacă vă uitați în oglindă vă va ajuta, fără 
îndoială, să obțineți toate unghiurile potrivite! 
 
BAGHETA DIN JELEU 
Arătați publicului bagheta magică, și spuneți că este realizată din plastic puternic. 
Anunțați că veți transforma bagheta în jeleu! Țineți-o larg la baza din partea de jos 
între degetul mare și arătător. Ținând încheietura mâinii moale în permanență, faceți 
mișcare în sus și în jos. Acest lucru creează iluzia că bagheta ta tremură într-adevăr 
ca jeleul! 
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BAGHETA MAGICĂ PLUTEȘTE 
Pentru acest truc se recomandă să purtați o cămașă neagră! Luați un fir de ață și 
prindeți-l sub unul dintre capetele detașabile ale baghetei magice. Legați celălalt capăt 
al firului la unul din nasturii inferiori de la cămașă sau pantaloni. Introduceți bagheta 
(capătul firului în jos) în pumn și mișcați pumnul departe de baghetă, aceasta se va 
mișca și se va ridica. Aruncați bagheta (cu firul în jos) cu pumnul liber. Prin mișcarea 
mâinii în sus și în jos, bagheta arată ca și cum ar pluti în mod magic. 
 
DEGETARELE MAGICE 
Cu partea din spate a mâinii drepte îndreptată spre public, așezați câte un degetar pe 
fiecare deget. Faceți ca primul degetar să dispară de pe primul deget, prin prinderea 
acestuia la baza degetului mare și a degetului mic. Întindeți din nou primul deget, de 
pe care lipsește acum degetarul. Repetați acest lucru lăsând trei degetare pe degete 
și arătați publicului. Ascundeți cel de-al treilea deget din nou și puneți degetarul de la 
baza degetului mare pe cel al doilea deget de la mâna dreaptă. Aduceți din nou mâna 
stângă și puneți degetarul ascuns în mâna stângă pe cel al doilea deget. Ascundeți 
ultimul degetar pe care-l aveți în mâna dreaptă, făcând mâna pumn și puneți-l pe 
degetul mic al mâinii stângi. Pentru acest truc aveți nevoie de practică! 
 
BILA MAGICĂ 
Așezați o bilă pe o masă acoperită cu material. Treceți cu bagheta magică peste ea. 
Dintr-o dată, bila începe să se rostogolească pe masă până când cade pe podea. 
Înainte de începerea trucului, legați unul din inelele din plastic din set la un fir de 50 
cm lungime. Apoi ascundeți inelul sub fața de masă. Asigurați-vă că ați lăsat capătul 
firului să atârne sub fața de masă, ușor accesibilă. Așezați una dintre bilele de plastic 
deasupra inelului ascuns și trageți în secret capătul firului. Inelul va trage bila cu el. 
 
CEA MAI GREA BILĂ DIN LUME 
Veți convinge pe cineva cu acest truc că o bilă de plastic este atât de grea încât nu 
poate fi ridicată cu piciorul. Prima dată, așezați pe cineva la perete, astfel încât partea 
dreaptă și piciorul drept să atingă peretele. Acum balansați bila pe piciorul stâng. 
Întreabă-i dacă pot ridica piciorul stâng. 
 
CEȘTILE REBELE 
Așezați cele trei cești pe masă alternativ una cu fața în sus și una cu fața în jos. Spuneți 
publicului că puteți pune cele trei cești cu fața în jos din trei mișcări, întorcând câte 
două cești cu susul în jos la fiecare mișcare. 
Prima mișcare: întoarceți ceștile 2 și 3 
A doua mișcare: întoarceți ceștile 1 și 3 
A treia mutare: întoarceți ceștile 2 și 3  
Ceștile ar trebui să fie toate cu fața în jos. Pregătiți din nou ceștile și permiteți unui 
membru din public să încerce singur. 
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ROȘU SAU NEGRU  
Luați pachetul de cărți și separați-le în cărți negre și cărți roșii. Acum veți avea două 
pachete mai mici. Separați pachetele și așezați-le cu fața în jos pe o suprafață plană 
în fața publicului. Lăsați o persoană din public să aleagă câte 1 carte din fiecare 
grămadă, să le memoreze și să pună fiecare carte în grămada opusă. Acum, 
amestecați separat fiecare pachet. Acum, priviți prin pachete și găsiți cele două cărți 
care nu corespund culorii cărților.  
 
MAGICIANUL CĂRȚILOR DE JOC 
Faceți ca o carte să dispară și să reapară! Secretul este să plasezi cartea în "pălăria 
goală" din setul de magie și să o faceți să dispară. Apoi, pe cealaltă parte, așezați 
iepurele și cartea pălărie cu fața către public. Închideți cartea și rotiți-o în secret la 180 
de grade. Când o deschizi din nou, iepurele a dispărut!  
 
ACE ȘI INELE 
Veți avea nevoie de un inel din setul dvs. și de două ace de siguranță. Întrebați un 
adult dacă puteți împrumuta două ace de siguranță. Deschideți unul dintre acele de 
siguranță și fixați inelul în interior. Luați în mâna stângă acul de siguranță cu inelul 
care se află pe el. Țineți-l între primul dvs. deget și degetul mare, în jurul "ochiului" 
acului. Inelul trebuie să fie în partea în care este închis acul de siguranță. Denumiți 
acest ac de siguranță "1". Luați un alt ac de siguranță "2" în mâna dreaptă, ținându-l 
de partea în care se deschide și se închide ("ochiul"). Aduceți ambele mâini una lângă 
cealaltă și așezați acele de siguranță împreună. Începeți să le frecați unul de celălalt 
de parcă ați încerca să faceți ca inelul să sară de la un ac la altul. De fapt, schimbați 
într-adevăr acele între ele. Țineți mâinile împreună pentru un moment, mișcați-le puțin 
și apoi separați-le lent. Va apărea ca și cum inelul a trecut de la un ac de siguranță la 
celălalt. 
 
PRINDEȚI BATISTA CU ACE 
Îndoiți bucata de material în jumătate cu marginea pliată către dvs. Introduceți vârful 
unui ac de siguranță prin ambele grosimi de material, la aproximativ 0,5 cm de 
marginea îndoită și apoi înapoi cu puțin mai mult de jumătate de centimetru. Acum 
rotiți și întoarceți acul de patru ori spre dreapta. Apăsați deasupra acului în loc cu 
mâna stângă. Apoi trageți acul cu putere. Ar trebui să iasă în mod magic din material 
fără a rupe țesătura!  
 
INELUL CARE DISPARE 
Îndoiți coarda în jumătate și treceți unul dintre inelele din plastic deasupra ei. Apoi 
treceți bucla peste cele două capete ale coardei și trageți. Acum ai un inel legat de 
coardă. Treceți celelalte trei inele prin capătul coardei și va părea ca și cum cele trei 
inele nu pot scăpa. Dați-l publicului să îl verifice de două ori. Acum acoperiți inelele cu 
bucata de țesătură. Sub material, desfaceți nodul pe care l-ați legat și lăsați inelele să 
alunece de pe coardă. Puneți-l pe primul înapoi la locul lui. Îndepărtați țesătura și 
publicul va fi uimit ca ați dat jos inelele de pe coardă! Cheia acestui truc este viteza. 
 
INELUL CARE EVADEAZĂ 
Dați-i cuiva coarda și un inel pentru a le examina. Spuneți-le să introducă inelul pe 
coardă și apoi țineți un capăt în fiecare mână. Ei pot să coboare mijlocul coardei 
deasupra părții unei mese. Asigurați-vă că publicul nu poate vedea ce faceți. Dar 
avertizați-vă voluntarul să nu dea drumul la coardă. Ceea ce ei nu știu este că ai un 
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inel duplicat în mâna ta. Puneți-vă mâna sub masă și trageți mijlocul coardei prin inel, 
apoi împingeți-o înapoi în partea de sus a inelului. Aceasta leagă inelul de coardă. 
Anunțați că trucul s-a terminat. Ascundeți inelul original în mână și mutați ambele mâini 
de la capetele coardei și cereți-le să ridice coarda în sus. Ei vor lăsa capetele și vor 
descoperi inelul înnodat pe frânghie. În timp ce fac acest lucru, mutați-vă mâinile spre 
capetele coardei și cereți-le să țină din nou de coardă. Ei pot apuca în mâinile dvs. de 
coardă. Ridicați coarda în sus și deasupra mesei pentru a dezvălui inelul de rezervă 
în același timp și dezlegați nodul. 
 
TRUCUL CU ELASTIC 
Așezați o bandă elastică pe deget. Luați capătul care atârnă și întindeți-l în jurul 
degetului mijlociu al mâinii stângi, apoi puneți-l din nou peste arătător. Cu degetul 
arătător al mâinii drepte și degetul mare, țineți vârful degetului cu degetul arătător al 
mâinii stângi și îndoiți degetul mijlociu al mâinii stângi. Oricât de puternic ați strânge 
degetul, banda elastică va trece dintr-o mână în alta. 
 
BILA CARE SE MULTIPLICĂ  
Veți avea nevoie de 2 bile de plastic complete și o jumătate de bilă. Într-o mână 
ascundeți una din bilele pline, astfel încât nimeni să nu o poată vedea. În cealaltă 
mână, așezați jumătatea de bilă deasupra celei pline, astfel încât să arate ca o bilă 
normală. Puteți utiliza două degete pentru a lua bila din afara jumătății bile. În același 
timp, mutați bila normală între degete. Puteți face acest lucru din nou cu jumătatea de 
bilă, iar acum publicul va crede că aveți trei bile în mână! 
 
TRUCUL CEȘTII CARE DISPARE  
Puneți o bandă elastică secretă în jurul unei cești. Puneți bucata de țesătură pe vârful 
degetelor mânii drepte și puneți ceașca cu capul în jos pe degete. Trageți banda 
elastică de pe ceașcă, astfel încât aceasta să fie acum pe degete. Puneți palma mâinii 
stângi pe fundul ceștii și întoarceți totul. Ceașca va cădea în mâna stângă, în timp ce 
țesătura acoperă degetele mâinii tale drepte, care se află în interiorul ceștii și întoarceți 
totul. Acum, ceașca poate fi ținută comfortabil în pumnul stâng pe jumătate închis în 
timp ce iese de sub țesătură. Banda de cauciuc va face să pară ca și cum ați ține 
ceașca cu mâna dreaptă. Scoateți-vă bagheta după ce ați aruncat ceașca. Bateți-vă 
pe mâna dreaptă și trageți materialul. Ceașca a dispărut!  
 
INELUL ȘI BAGHETA MAGICĂ 
Veți avea nevoie de două inele și bagheta magică. Pentru a începe, trebuie să faceți 
un cerc cu mâna stângă și să ascundeți inelul între degetul mare și alte degete, astfel 
încât publicul să nu îl poată vedea. Luați-vă bagheta și puneți-o prin gaura pe care ați 
făcut-o cu mâna stângă și cu inelul secret ascuns. Apoi, luați celălalt inel și încercați 
să îl împingeți prin baghetă între arătător și degetul mijlociu. Trageți rapid bagheta 
pentru a expune inelul ascuns și a-l face să pară că ați împins celălalt inel prin baghetă. 
În același timp, trebuie să ascundeți inelul pe care l-ați arătat publicului, în mâna 
stângă, la fel cum ați făcut cu inelul ascuns la începutul trucului. 
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FĂ NODUL SĂ DISPARĂ 
Veți avea nevoie de o funie și de o bucată de material. În fața publicului, înnodați ceea 
ce pare a fi un nod în funie, dar, de fapt, nodul va putea dispărea atunci când capetele 
funiei sunt trase. Acum trageți ușor capetele funiei, astfel încât să pară că nodul se 
strânge și cereți-i unei persoane din public să pună bucata de material peste nodul din 
funie. Spuneți abracadabra și trageți de ambele capete ale funiei de câteva ori, astfel 
încât așa-zisul nod să cadă. Acum scoateți bucata de material și nodul va dispărea în 
mod magic!    
 
BAGHETA CARE CREȘTE 
Pentru a începe, va trebui să glisați unul din capetele mobile albe ale baghetei și să 
glisați fără capetele albe din manșonul cămășii dumneavoastră de la mâna dreaptă, 
astfel încât să pară o baghetă mică. Cu mâna stângă apucați capătul alb mobil, astfel 
încât atunci când mâna stângă trage bagheta încet din manșetă, va arăta ca și cum 
bagheta devine din ce în ce mai mare! 
 
BAGHETA BUCLUCAȘĂ  
Începeți prin mutarea unuia dintre capetele albe mobile ale baghetei spre celălalt capăt 
alb, ca și în trucul anterior. Acum, chemați un spectator pe scenă și luați capătul, fără 
partea mobilă albă și îndreptați-l spre capul voluntarului. Spuneți-i că veți căuta adânc 
în creierul său. Acționați încet ca și cum l-ați împinge spre partea laterală a capului 
său, dar în realitate glisați cealaltă parte a baghetei în manșonul cămășii 
dumneavoastră. Acest lucru va da impresia că împingeți bagheta prin capul 
voluntarului, însă acesta nu o simte. 
 
INELUL MAGIC 
Puteți utiliza inelele dumneavoastră magice pentru a realiza un spectacol pentru 
public. Puteți folosi inelul dumneavoastră magic pentru a continua să-l puneți și să îl 
luați de pe celelalte inele. Publicul va crede că împingeți inelele unele prin celelalte. 
 
GHICIREA VÂRSTEI 
Cereți-i unei persoane să vă spună numărul lunii în care s-a născut (de exemplu, luna 
iunie va fi cifra 6). Asigurați-vă că această persoană este bună la matematică. Rugați 
persoana să înmulțească numărul cu 2 și apoi să adauge 5. Apoi multiplicați-l cu 50 
și în cele din urmă adăugați vârsta pe care acea persoană o are la numărul pe care l-
a obținut după ce l-a înmulțit cu 50. Cereți-i să vă spună numărul și dacă scădeți 250 
din acesta, veți obține luna în care s-a născut și vârsta persoanei respective. De 
exemplu, dacă numărul este 1021, 10 înseamnă că acea persoană s-a născut în 
octombrie și 21 înseamnă că are 21 de ani!  
 
FĂ MINGEA SĂ DISPARĂ 
Legați o bucată de șnur în jurul mijlocului mingii, în locul unde cele două părți se 
întâlnesc și legați cealaltă parte a șnurului de degetul dumneavoastră arătător. Trageți 
cealaltă mână cu mâna cu mingea și mutați rapid mingea din fața palmei 
dumneavoastră în spatele palmei. Mingea va dispărea.  
 
FĂ OUL SĂ DISPARĂ 
Acesta este același truc ca și cel anterior, însă cu un ou. 
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UNDE A DISPĂRUT ZARUL? 
Veți avea nevoie de 3 jumătăți de minge din plastic și de un zar. Puneți cele trei 
jumătăți pe masă și cereți unui spectator să plaseze zarul sub una dintre jumătăți 
atunci când dumneavoastră vă întoarceți. Întoarceți-vă și închideți ochii și apoi 
întoarceți-vă din nou. Din moment ce ochii dumneavoastră au fost închiși, jumătatea 
cu zarul sub ea va fi puțin mai luminată și veți putea să-l vedeți de fiecare dată. Din 
moment ce publicul a avut ochii deschiși tot timpul, nu va putea să-l vadă! 
 
UNDE A DISPĂRUT DEGETARUL? 
Așezați un degetar pe degetul mâinii drepte și îndreptați spre stânga. Strângeți 
celelalte degete în mâna dreaptă. Puneți mâna stângă în fața celei drepte rapid și în 
timp ce faceți acest lucru îndoiți degetul arătător și scoateți degetarul cu ajutorul 
degetului mijlociu și a palmei, permițându-i să fie ascuns acolo și să pară ca și cum ar 
fi dispărut. 
 
BALANSAREA UNEI CEȘTI 
Veți avea nevoie de o ceașcă din plastic, de un pompon mic și de bucata 
dumneavoastră de material. Pentru a vă pregăti, puneți un pompon mic pe o anumită 
parte a mesei și puneți bucata de material pe el. În fața publicului, cereți-i unui voluntar 
să vină lângă dumneavoastră și să încerce să echilibreze ceașca pe marginea sa. 
Acesta nu va putea să o facă. Apoi, puteți spune publicului că este ușor și puneți 
ceașca unde pomponul era sub bucata de material și astfel va da iluzia că aceasta stă 
pe marginea sa.   
  
CARTEA DIN VIS 
Cereți-i unui spectator din public să vă ajute. Spuneți-i că noaptea trecută ați visat o 
anumită carte și că el vă va ajuta să o găsiți fizic. Cereți-i să expună fiecare carte din 
pachet cu fața spre dumneavoastră, iar când vedeți cartea, o veți îndepărta. Pe 
măsură ce acesta expune cărțile, amintiți-vă numărul primei cărți și modelul celei de 
a doua cărți (de exemplu, as și romb), iar în momentul în care vedeți acea carte, 
îndepărtați-o fără a-l lăsa să vadă. Spuneți-i să strângă cărțile și să le amestece cât 
vor. Spuneți-i chiar să împartă în două seturi pachetul, câte unul, ca și când s-a pregăti 
pentru un joc. Ultima carte pe care o pune jos este cartea cu numărul. Cartea de 
deasupra celuilalt set este cartea cu model. 
 
AGITATORUL MAGIC 
Arătați publicului dumneavoastră asul de pică pe partea de sus a pachetului de cărți. 
Acum puneți cartea în centrul pachetului, agitați în mod magic mâna și asul de pică 
se va întoarce în partea de sus. Pentru a realiza acest truc, va trebui să luați orice 
carte și să o plasați pe partea de sus a asului de pică, pe partea de sus a pachetului 
de cărți. Asul de pică este acum a doua carte de sus. Utilizați partea superioară a 
degetului mic pentru a crea un spațiu gol între primele două cărți, pentru a părea că 
țineți doar o carte și arătați publicului. Acesta va crede că țineți doar asul de pică. 
Puneți ambele cărți și împingeți-le spre centrul pachetului. Agitați bine pachetul de 
cărți și arătați asul de pică în mod magic în partea de sus. 
 
CĂRȚI ASCUNSE 
Țineți pachetul în mâna dreaptă și îndoiți cărțile astfel încât să fie înclinate în mâna 
dumneavoastră. Lăsați-le să alunece și să apară de după degetul dumneavoastră 
mare. Mâna dumneavoastră va trece de la forma "C" la forma unei lebede până în 
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momentul în care veți finaliza această acțiune. Utilizați degetul mic al mâinii stângi ca 
element de oprire. Mâna stângă va arăta ca și cum ați face cu mâna către cineva, dar 
degetul mic va îndrepta spre cărți. 
 
FĂ ZARUL SĂ DISPARĂ 
Puneți un zar pe vârful pumnului dumneavoastră stâng închis, cu degetul mare rămas 
în afara pumnului. Acum prefaceți-vă că luați zarul cu mâna dreaptă în pumn, dar în 
realitate lăsați-l să cadă în pumnul stâng, deschizându-l puțin. Cu două degete ale 
mâinii stângi, luați bagheta magică din buzunar și în același timp, ascundeți zarul în 
buzunar. Atingeți pumnul drept cu bagheta și spuneți abracadabra! Deschideți pumnii 
și arătați că ambele mâini sunt goale. Zarul a dispărut!  
 
MARCAJELE DE PE ZAR DISPAR 
Luați zarul și mențineți-l între deget și degetul mare. Așezați marcajul cu numărul 5 
orientat cu fața în sus și marcajul cu numărul 1 sub deget. Răsuciți rapid zarul între 
deget și degetul mare, marcajul cu numărul 1 va fi în față. Combinați acest lucru cu 
mișcări rapide ale mâinii în sus și în jos și va părea că patru dintre marcaje au dispărut 
de pe zar.   
  
MONEDA DE PE DEGET 
Luați orice carte din pachetul din cutia dumneavoastră magică și o monedă mică. Dați 
cartea și moneda unei persoane din public și cereți-i să le privească cu atenție, 
asigurându-se că nu există nimic ciudat cu privire la acestea. Acum pariați cu cineva 
că veți putea pune cartea pe degetul arătător cu moneda deasupra ei și, cu o singură 
mișcare, cartea va fi îndepărtată fără să atingă moneda și moneda va rămâne pe 
deget. Trebuie să atingeți cartea pe un colț și niciodată în centru. Dați cartea și 
moneda unui spectator din public, astfel încât să încerce să realizeze același truc. Va 
fi imposibil! 
 
FĂ CARTEA SĂ DISPARĂ 
Plasați o carte în interiorul cărții dumneavoastră magice de trucuri. Închideți cartea și 
rostiți cuvintele magice abracadabra! Arătați cum cartea a dispărut! 
 
TRUC DE RUPERE A NASULUI 
Anunțați publicul că vă veți rupe nasul fără să simțiți nicio durere. Împreunați-vă 
mâinile ca și cum vă rugați, cu degetul mare îndreptat spre interior, spre gură. Ajungeți 
la nas și prefaceți-vă că încercați să găsiți oasele. Degetele și gura dumneavoastră 
trebuie să fie ascunse de public, introduce-ți degetul mare în gură și frecați unghia 
degetului de dinți. Acest lucru emite un sunet similar cu cel al ruperii oaselor și va face 
publicul să creadă că v-ați rupt nasul. Închideți ochii și prefaceți-vă că vă doare. 
 
UNDE ESTE CARTEA? 
Veți avea nevoie de un 10 de pică, 10 de inimă roșie și  de un 10 de pică cu 10 de 
inimă roșie pe cealaltă parte, o ceașcă de plastic și o batistă magică. Pentru a începe 
acest truc, ascundeți cartea de 10 de inimă roșie obișnuită sub masă sau într-un alt 
loc ascuns. În fața publicului, luați celelalte 2 cărți și puneți-le în ceașca din plastic și 
acoperiți ceașca cu batista. Scoateți cartea cu parte dublă, dar arătați doar partea de 
pică. Schimbați această carte cu cartea de 10 de inimă roșie pe care ați ascuns-o 
anterior. Acum puteți scoate batista și arăta cartea ce se afla sub masă. Publicul va fi 
surprins când le arătați un 10 de inimă roșie! 
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TRUCUL DE GHICIRE A CĂRȚII 
Pentru a începe acest truc, asigurați-vă că ați luat toate cărțile de 10, valeții, damele 
și regii din pachet. Așii vor fi 1. Rugați pe cineva din public să amestece cărțile. Apoi, 
luați un grup de cărți în mână, împrăștiați-le astfel încât să arate ca un evantai și rugați 
persoana din public să aleagă o carte și să o pună înapoi în pachet. Rugați-i să 
multiplice acel număr cu 2, apoi să adauge 5, apoi să multiplice cu 5. Rugați-i să țină 
minte acel număr. Acum, rugați-i să aleagă o altă carte din pachet și să adauge acel 
număr la cel anterior, pe care l-au reținut. Acum vă pot spune numărul final. Scădeți 
25 din numărul pe care tocmai vi l-au spus și va rezulta un număr din două cifre. De 
exemplu, 14, acesta va arăta cele 2 cărți pe care acea persoană le-a ales; acestea ar 
fi un as și un 4.  
 
TRUCUL DE GHICIRE A ULTIMEI CĂRȚI DIN PACHET 
Țineți pachetul în mâna stângă și puneți degetele drepte deasupra, cu degetul mare 
în partea de jos. Cu degetele drepte începeți să dați cărțile înapoi, una câte una, și 
cereți unui spectator din public să spună ,,stop” în orice moment. Când acesta va 
spune ,,stop”, folosiți mâna dreaptă pentru a scoate cărțile care au fost mutate. În 
același timp, degetul mare stâng apasă pe cartea de jos. În timp ce mutați cărțile de 
sus din pachet, cartea de jos va fi de asemenea mutată, odată cu acestea. Țineți mâna 
dreaptă sus, astfel încât publicul să poată vedea cartea de jos, însă dumneavoastră 
să nu puteți. Acum spuneți cartea care a fost în partea de jos!  
 
OGLINDA 
Pentru a începe trebuie să puneți pachetul de cărți în ordine, astfel încât cărțile să 
alterneze în funcție de culoare: roșu, negru etc. Rugați pe cineva din public să taie 
pachetul și apoi să îl amestece o dată. Apoi puteți tăia pachetul între două cărți de 
aceeași culoare. Rotiți cartea de sus. Dacă este roșie, plasați-o în stânga, cu fața în 
sus. Dacă este neagră, plasați-o în dreapta, cu fața în sus. Puneți următoarea carte 
cu fața în jos sub aceasta. Repetați pasul 4, apoi acest pas (5) până când pachetul a 
fost epuizat. Seturile pe care le aveți sunt imagini în oglindă. Cărțile de sub setul cu 
cartea roșie cu fața în sus sunt negre, iar cărțile de sub setul cu cartea neagră cu fața 
în sus sunt roșii.  
 
TRUC CU ZARURI 
Pentru a începe acest truc, va trebui să vedeți ce carte este pe locul 14 în set. În fața 
publicului preziceți că cineva va alege cartea care este a 14-a. Permiteți persoanei 
respective să arunce zarurile și cereți-le să adauge cele două numere care sunt afișate 
pe partea de sus. De asemenea, cereți-le să ridice zarurile și să adauge și numerele 
din partea de jos. Deoarece părțile opuse ale zarurilor vor adăuga întotdeauna până 
la 7, numerele de pe ambele părți ale zaruri vor fi întotdeauna egale cu 14. Numărați 
14 cărți în set, întoarceți-o și acesta va fi cartea pe care ați prezis-o!  
  
NUMĂRUL 13 
Pentru a începe acest truc, trebuie să vă asigurați că aveți cărțile în ordine (As, 2, 3, 
4, 5, etc. din fiecare tip). În momentul în care amestecați, veți pune fiecare capăt peste 
celălalt capăt al cărții. De fapt tocmai tăiați pachetul de fiecare dată. Trebuie să 
efectuați acest lucru de treisprezece ori. Amestecați treisprezece cărți. Odată ce ați 
amestecat până la treisprezece, repetați. Faceți acest lucru până când pachetul se 
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epuizează și aveți treisprezece seturi de câte patru cărți fiecare. Atingeți cărțile sau 
faceți alt gest magic și răsturnați fiecare set. Toate tipurile sunt împreună! 
 
UNDE A DISPĂRUT? 
Pentru acest truc, veți avea nevoie de 3 jumătăți de minge din plastic și de capătul alb 
mobil al baghetei magice. Puneți cele trei jumătăți pe masă și cereți unui spectator din 
public să pună capătul baghetei sub una dintre jumătăți în timp ce dumneavoastră vă 
întoarceți. Întoarceți-vă și închideți ochii. Odată ce au realizat acest lucru, deschideți 
ochii și întoarceți-vă. Din moment ce ochii dumneavoastră au fost închiși, veți putea 
observa partea din baghetă care este puțin mai strălucitoare, spre deosebire de 
persoanele din public, care au avut ochii deschiși tot timpul. 
 
TRUC CU DEGETAR MIC 
Pentru acest truc, veți avea nevoie de 2 degetare mari, 2 degetare mici, bucata de 
material și bagheta magică. Ascundeți cele două degetare mici în mâna 
dumneavoastră și spuneți publicului că degetarele mari se vor înmulți cu degetare mai 
mici. Pe măsură ce puneți bucata de material peste degetarele mari, aruncați-le pe 
cele mai mici pe masă, dar asigurați-vă că nimeni nu observă. Faceți o mișcare prin 
aer, ca și cum ați prinde un degetar din aer. Repetați această mișcare și apoi ridicați 
bucata de material de pe masă, iar degetarele mai mici vor apărea în mod magic!  
 
DEGETARUL CARE ÎȘI SCHIMBĂ CULOAREA 
Aveți nevoie de un degetar mic și de unul mare care să se potrivească pe partea de 
sus a acestuia. Pentru a începe, puneți ambele degetare pe deget. În fața publicului, 
îndreptați degetul spre stânga și strângeți în pumn restul degetelor. Mutați cealaltă 
mână în fața degetului dumneavoastră foarte repede și, în același timp, îndoiți degetul 
și scoateți degetarul mare cu degetul mijlociu și degetul mare. Apoi ascundeți-l în 
pumnul strâns. Mișcați cealaltă mână din fața degetului cu degetarul. Acest lucru va 
da impresia că și-a schimbat culoarea. 
 
CĂRȚI AMESTECATE 
Țineți pachetul de cărți cu fața în jos în mâna stângă. Cu mâna dreaptă luați câteva 
cărți și întoarceți-le cu fața în sus și puneți-le înapoi pe partea superioară a cărților din 
mâna stângă. Acum, luați toate cărțile și altele din mâna stângă și întoarceți-le și 
așezați-le din nou pe pachetul de cărți din mâna dreaptă. Repetați acest lucru până 
când ați trecut prin întregul pachet. Acum publicul crede că toate cărțile sunt într-
adevăr amestecate, dar acestea sunt doar în două seturi, care se îndreaptă unul spre 
celălalt. Găsiți locul în care se întâlnesc cele două seturi și separați-le. Puneți seturile 
pe masă și mișcați-le rapid. Acum răspândiți cărțile în afară pentru a arăta că au fost 
ordonate în mod magic, la comandă! 
 
BILE COLORATE 
Veți avea nevoie de 2 bile întregi și de jumătate dintr-una. Trucul este acela de a face 
ca publicul să creadă că țineți 2 bile între degete. În realitate, bila de sus este bila 
întreagă, iar partea de jos este doar jumătatea de bilă. Cealaltă bilă întreagă este 
ascunsă în cealaltă mână. Puneți mâna dreaptă în spatele mâinii stângi și împingeți 
bila de sus pe jumătatea de jos și apoi puneți bila care a fost ascunsă între degetele 
mâinii drepte, unde a fost prima bilă la începutul trucului. Acest lucru dă impresia că 
bila și-a schimbat culoarea. 
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ZARUL CEL SCHIMBĂTOR 
Veți avea nevoie de 2 zaruri, de cutia de zaruri și de bagheta magică. Spuneți 
publicului că veți putea schimba numărul de pe zar, pe măsură ce îl împingeți prin 
cutie. Dar nu numai că veți putea să faceți acest lucru, veți putea, de asemenea, să le 
spuneți ce vor afișa zarurile când vor ieși din cutie. Asigurați-vă că publicul nu poate 
vedea gaura din partea inferioară a cutiei! Pe măsură ce împingeți zarul, veți vedea 
numărul care a fost anterior în stânga sa. Deci, dacă puneți zarul prin cutie, arătând 
1, acesta va arăta acum 4. De exemplu, dacă mutați un zar ce indică 1 și unul ce 
indică 3,numerele rezultate vor fi 4 și 5, care însumează 9.  
 
ADUNAȚI PÂNĂ LA DOUĂZECI 
Rugați o persoană să spună 5 cifre impare care să însumeze 20. Deoarece douăzeci 
este un număr par, oamenii care încearcă acest lucru vor renunța repede. Numerele 
sunt 13, 5, 1 și 1. Când adunați aceste numere, veți descoperi că totalul este 20. Există 
doar 4 numere impare, dar există 5 cifre impare: 1, 3, 5, 1 și 13. Trucul solicită cinci 
cifre impare, pe care majoritatea oamenilor le consideră a fi 5 numere impare! 
 
GHICIȚI NUMĂRUL 
Rugați pe cineva să se gândească la un număr cuprins între 1 și 10. Rugați-l să spună 
persoanei care stă lângă el care este numărul. De exemplu, numărul poate fi 5. 
Trebuie să îl dublați, astfel încât aceștia să obțină 10. Apoi spuneți-le să adauge 10 la 
răspuns. Acest lucru ar trebui să rezulte în 20, iar mai apoi împărțiți-l la doi, astfel încât 
să obțină din nou 10. Acum rugați-l pe voluntarul dumneavoastră să vă spună numărul 
final, care este 10. Când vă spune numărul tot ce trebuie să faceți este să scădeți 5 
din acest, iar astfel va rezulta numărul cu care au început. 
 
TRUCUL NODULUI IMPOSIBIL 
Întindeți o bucată de funie pe masă și apoi încrucișați-vă brațele la piept. Ridicați funia 
cu brațele încrucișate. Acum, în timp ce țineți încă funia, desfaceți-vă brațele și acolo 
va fi format, în mod magic, un nod în funie! 
 
CĂRȚI NUMĂRĂTOARE 
Asigurați-vă că aveți cărțile în ordine numerică (As, 2, 3, 4, 5 și așa mai departe). 
Spuneți publicului cum cărțile își pot auzi numele și vor apărea atunci când sunt 
strigate. Începeți prin a spune "AS", iar când auziți "S" răsturnați o carte. Aceasta ar 
trebui să fie un as. Faceți acest lucru cu întregul pachet. Acesta ar trebui să se încheie 
cu ultimul rege. 
 
TRUCUL BILELOR ȘI AL CEȘTII 
Veți avea nevoie de 3 cești de plastic și de 3 pompoane. Așezați două cești una peste 
cealaltă, plasați o bilă în partea de sus a acestora și plasați cea de-a treia ceașcă 
peste toate. Când ridicați cele trei cești, mingea pare să fi alunecat printre cele două 
cești și este găsită pe masă. Încă o dată, puneți două cești una peste cealaltă și puneți 
peste bila care deja a trecut prin cești. Cea de-a doua bilă este plasată în partea 
superioară a celor două cești suprapuse, iar cea de-a treia ceașcă este așezată peste 
tot setul. Când ridicați cele trei cești suprapuse, cea de-a doua bilă pare să fi alunecat 
printre cele două cești și se află pe masă cu prima bilă. Acum, pentru a finaliza, puneți 
o ceașcă peste cele două bile de pe masă, puneți o altă ceașcă pe masă la o distanță 
redusă, plasați ultima bilă în partea superioară a acelei cești și plasați ultima ceașcă 
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deasupra bilei. Acum ridicați prima ceașcă pentru a arăta că cea de-a treia bilă se află, 
în mod magic, împreună cu celelalte două, sub prima ceașcă. 
 
TRUCUL ASULUI DE PICĂ 
Luați un pachet de cărți. Începeți prin a lua orice carte și plasați-o pe partea de sus a 
pachetului. Asul de pică este acum a doua carte din partea de sus. Utilizați degetul 
dumneavoastră mic pentru a crea un spațiu gol între primele două cărți și restul 
pachetului. Luați cele două cărți ca și cum ar fi doar una și arătați-le publicului. Acesta 
va crede că țineți doar asul de pică. Puneți ambele cărți înapoi pe pachet. Luați cartea 
din partea de sus, care nu este asul de pică și împingeți-o în centrul pachetului. 
Scuturați pachetul bine și arătați cum asul de pică a apărut, în mod magic, în partea 
de sus. 
 
TRUCUL MONEZII CARE TRECE PRINTR-O BUCATĂ DE MATERIAL 
Începeți prin a pune o monedă în mâna dumneavoastră dreaptă și acoperiți-o cu 
bucata de material. Pretindeți că îndreptați bucata de material, iar în timp ce faceți 
acest lucru ascundeți o parte din material între monedă și degetul dumneavoastră 
mare. Luați partea din față a bucății de material și aruncați-o peste spate, arătând că 
moneda este încă acolo. Acum, luați ambele părți și aruncați-le în față, care ar trebui 
să rămână așa datorită părții pe care ați ascuns-o mai devreme între degetul mare și 
monedă. Începeți să rotiți moneda. Moneda va încerca să iasă, dar nu o eliberați încă. 
Continuați rotirea până în momentul în care este strâns. Acum împingeți moneda, 
apărând ca și cum ar aluneca prin bucata de material. Scoateți moneda și arătați 
publicului bucata dumneavoastră de material. Magie, nu există nicio gaură!   
 
TRUCUL CĂRȚII ÎNTOARSE 
Începeți prin a pune cartea de jos în pachet cu fața în sus. Rugați un voluntar din public 
să ia o carte și să le-o arate celorlalți spectatori din public. În timp ce restul publicului 
este distras, întoarceți pachetul, astfel încât cartea de sus va fi cu fața în jos, în timp 
ce celelalte cărți vor fi orientate spre dumneavoastră. Rugați pe cineva să pună cartea 
înapoi în mijlocul pachetului. Rotiți cărțile, astfel că acum acestea vor fi orientate cu 
fața în jos. Cartea pe care voluntarul a împins-o în pachet va fi cu fața în direcția opusă 
față de cealaltă carte. Acum, puteți să amestecați cărțile câte una, până când ajungeți 
la cartea care este cu fața în direcția opusă celorlalte cărți. 
 
TRUCUL EVANTAIULUI REALIZAT CU O SINGURĂ MÂNĂ 
Țineți un pachet de cărți pe partea sa laterală, într-o mână (în mâna stângă dacă 
sunteți stângaci, în mâna dreaptă dacă sunteți dreptaci). Așezați degetul mijlociu și 
cel inelar în jurul capătului scurt al pachetului, degetul mic sub capătul inferior lung, 
degetul arătător deasupra capătului superior lung și degetul mare în colțul din spate. 
Acum îndepărtați degetul arătător și cel mic de pe pachet, în timp ce țineți cu degetul 
mijlociu și cel inelar. Răspândiți cărțile în sus într-o singură mișcare ușoară, cu 
presiune de la degetul mare pentru a forma un evantai. Acum înlocuiți degetul arătător 
și degetul mic în partea de jos a evantaiului, odată ce degetul mare este ridicat la nivel 
maxim. Aplicați o presiune redusă cu degetul arătător și degetul mic în partea 
inferioară a evantaiului, pentru a obține un evantai mai mare. Evantaiul trebuie să fie 
extins suficient, astfel încât numerele să fie vizibile în mod egal. 
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TRUCUL EVANTAIULUI INVERS, CU O SINGURĂ MÂNĂ 
Așezați degetul arătător și degetul mare în colțul din dreapta sus al pachetului. Un 
deget trebuie să fie pe fiecare parte și veți folosi aceste două degete în principal pentru 
a ține pachetul. Îndoiți degetul mijlociu, degetul inelar și degetul mic. Vârfurile acestor 
degete trebuie să atingă marginea pachetului de cărți. Utilizați cele trei degete îndoite 
pentru a scoate cărțile afară. Împingeți cărțile începând cu degetul mijlociu, apoi cu 
degetul inelar și în final cu degetul mic. Țineți degetul mare și degetul arătător 
nemișcate, în timp ce împingeți cu celelalte degete. Acum împingeți cu degetul 
arătător. La sfârșitul evantaiului din cărți, împingeți cărțile ușor cu degetul arătător 
pentru a realiza un evantai mai mare. 
 
FUNIA SĂLTĂREAȚĂ 
Luați o bucată mai mică de funie care se potrivește cu funia pe care o aveți în cutie. 
Îndoiți funia originală în jumătate și legați bucata mică în jurul mijlocului său. Va părea 
ca și cum aveți două bucăți de funie legate între ele. Acum luați câte un capăt în fiecare 
mână, îndepărtați-l unul de celălalt, iar nodul va părea că zboară de pe funie! 
 
FACEȚI CĂRȚILE! 
Țineți pachetul cu o mână și răsfirați cărțile în sus și apoi puneți-le înapoi în pachet cu 
cealaltă mână. Țineți pachetul lateral în mâna stângă cu degetele îndoite și cu degetul 
mare pe centrul pachetului. Orientați cărțile spre degetul mare pentru a menține prima 
carte. Mențineți corpul ușor întors spre stânga, astfel încât nimeni să nu poată vedea 
că nu amestecați o anumită carte. Răsfirați cărțile de la mijlocul pachetului cu mâna 
dreaptă, apăsând ușor cu degetul mare pentru a deplasa câteva dintre cărți spre 
arătător. Cartea pe care doriți să o păstrați nu trebuie să se miște în interiorul 
pachetului. Acum amestecați cărțile din mâna dreaptă în mâna stângă și repetați 
acțiunea până când sunteți mulțumit. Cartea care vă atinge vârful degetelor este 
cartea dorită! 
 
FACEȚI CEAȘCA SĂ DISPARĂ! 
Veți avea nevoie de o ceașcă, un pompon și o bucată de material. Veți face pomponul 
să dispară! Puneți pomponul pe masă și puneți ceașca deasupra, astfel încât să-l 
acopere complet. Acum acoperiți ceașca cu bucata de material. Spuneți abracadabra 
deasupra ceștii. Asigurați-vă că țineți ceașca acoperită. Ridicați bucata de material de 
pe ceașcă și de pe pompon. Arătați-vă surprins că pomponul este încă acolo. În timp 
ce faceți acest lucru, mutați bucata de material și ceașca spre dumneavoastră, 
permițând ceștii să coboare în poală. Păstrați forma bucății de material cu mâna ca și 
cum ceașca este încă acolo. Mutați bucata de material înapoi pe pompon. Atingeți 
bucata de material de masă cu mâna liberă. Este goală! 
 
FACEȚI MONEDA SĂ DISPARĂ 
Puneți o monedă pe masă. Trucul este ca moneda să dispară când este ridicată. 
Pentru a face acest lucru trebuie să poziționați moneda pe masă cu mâna stângă. 
Apăsați moneda cu degetul arătător, mijlociu și inelar, menținându-vă brațul paralel cu 
masa, acum glisați moneda spre dvs., asigurându-vă că este complet acoperită. 
Glisați moneda de pe masă astfel încât să coboare în poala dumneavoastră. Atingeți-
vă degetul mare cu degetul mijlociu ca și cum ridicați moneda când ajunge la marginea 
mesei. Țineți-vă toate degetele închise, priviți fix unde trebuie să fie moneda, în timp 
ce vă mișcați încet mâna de la spate la aproximativ 6 centimetri deasupra locului în 
care a fost moneda. Începeți să mișcați degetul mare într-o mișcare circulară pentru a 
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demonstra că moneda începe să dispară! Acum întoarceți încet mâna și desfaceți 
degetele, arătând moneda. 
 
TRUCUL CLASIC CU BILA!  
Începeți prin a ține bila care se desface în jumătate în palma mâinii drepte. Poziționați-
vă mâna stângă la același nivel cu mâna dreaptă. Pretindeți că bila trece dintr-o mână 
în cealaltă mână. Acoperiți-vă mâna dreaptă cu degetele mâinii stângi, astfel încât 
publicul să nu poată vedea ce faceți. Când întoarceți mâna dreaptă, bila este în palma 
dvs., păstrând în același timp mâna normal. Adăugați presiune cu degetul mare și 
degetul mic pentru ca lucrurile să funcționeze. Cu pumnul stâng închis și mâna 
dreaptă relaxată, arătați cu degetul spre pumnul stâng. Publicul se uită acum la mâna 
stângă. Deschideți încet mâna, deget cu deget, dezvăluind că bila a dispărut. Bila este 
acum în mâna dvs. dreaptă!  
 
BILA SĂLTĂREAȚĂ 
Faceți bila să sară între cutia magică și capac. Utilizați cutia de plastic cu capac și bila 
de plastic din cutia magică. Pentru a începe, puneți bila în cutie și țineți capacul lângă 
cutia deschisă. Când loviți cutia care ține bila, aceasta va ieși și o veți prinde în capac.   
 
CHEIA ȘI FUNIA 
Un membru din public face 2 bucle la capetele funiei și vi le trece peste mâini. Restul 
funiei atârnă între mâini. Acum persoana ia funia de la mijloc, formând o buclă cu ea 
și trece această buclă printr-o cheie și peste mâna dreaptă și prin bucla formată de 
capătul funiei, în jurul încheieturii mâinii. Pentru a finaliza, bucla mare este trecută 
peste degete, astfel încât cheia să atârne, legată de funie. 
 
INELE LEGATE 
Așezați două inele în bucla funiei, pe care ați îndoit-o în două. Apoi mutați inelul din 
partea dreaptă în jos, împreună cu partea dreaptă a buclei. Acoperiți parțial inelul cu 
degetul mare (partea dreaptă a buclei trece prin inel). Apoi, împingeți celălalt inel și 
scoateți-l de pe funie, lăsându-l să alunece atât de mult spre partea dreaptă a buclei 
încât capătul funiei să treacă prin inel, după care inelul este liber. Cu degetul mare 
apăsați partea dreaptă a buclei și a funiei. De îndată ce primul inel este liber, suflați 
peste celălalt inel și deschideți mâna. Celălalt inel apare! Țineți mâna stângă în 
aceeași poziție, astfel încât să pară că inelul este încă pe funie.   
 
MONEDA DISPĂRUTĂ 
Luați o bucată de hârtie și apoi împrumutați o monedă de la public și puneți-o pe hârtie. 
Îndoiți hârtia din partea inferioară care acoperă moneda, dar nu lăsați marginea să 
atingă partea superioară a hârtiei. Ridicați hârtia în mâna stângă. Îndoiți marginea în 
jos și înapoi pe monedă. Apoi, îndoiți marginea stângă în jos și înapoi, ceea ce vă lasă 
cu un pachet neted care conține moneda. Apăsați hârtia pe monedă, astfel încât forma 
monedei să devină vizibilă. Apoi, întoarceți pachetul astfel încât moneda să poată 
aluneca în secret în mâna stângă. Continuați să țineți hârtia ca și cum ar conține încă 
moneda și transferați-o în mâna dreaptă. Între timp, lăsați moneda să cadă în buzunar. 
În cele din urmă, rupeți hârtia pentru a arăta că moneda a dispărut. 
 
ȘI CARTEA A DISPĂRUT! 
Veți avea nevoie de trei cărți, 10 de inimă roșie, 10 de pică și de cartea care are 10 
de inimă roșie pe o parte și 10 de pică de cealaltă parte. Pentru început, puneți 10 de 
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inimă roșie în buzunar, înainte de începerea spectacolului, astfel încât nimeni să nu 
știe că este acolo. Acest lucru va face publicul să creadă că faceți acest truc cu două 
cărți, nu cu 3. Arătați cărțile 10 de inimă roșie și 10 de pică și ascundeți-le unde nimeni 
nu le poate vedea. Rotiți cartea cu față dublă, astfel încât numai partea cu 10 de pică 
să fie afișată. Apoi puneți această carte în buzunarul unde se află 10 de inimă roșie. 
Întrebați publicul în care buzunar crede că este fiecare carte. Acesta va fi șocat să afle 
că sunt cărți normale de joc, una fiind scoasă din buzunar și cealaltă fiind scoasă din 
locul în care ați ascuns-o. 
 
RĂSPUNSUL MAGIC AL ZARURILOR 
Acesta este un truc cu zaruri. În cazul în care trucul include un spectator din public, 
potriviți partea de sus a zarului, arătând partea zarului pe partea care nu se vede, 
aceasta arătând întotdeauna 7. 
 
ARTA UNUI TRUC 
Această carte magică specială din pachet are 5 pe o parte și 2 pe cealaltă, dar în 
funcție de modul în care o țineți, aceasta poate fi 4 pe o față și 1 pe cealaltă sau 6 și 
3 sau multe altele combinații. Exersați prinderea cărții în diferite moduri, acoperind 
diferite imagini. Pe măsură ce o întoarceți, puteți da iluzia că aceasta are mai multe 
sau mai puține imagini decât are cu adevărat. Acest lucru va uimi publicul de fiecare 
dată!  
 
TRUCURI DE BAZĂ CU DEGETARUL 
Așezați degetarul pe deget și păstrați partea din spate a mâinii spre public și țineți 
degetul pe orizontală. Faceți o mișcare de aruncare cu mâna, răsuciți degetul în jos și 
apucați degetarul cu baza degetului mare și a palmei, astfel încât publicul să nu-l poată 
vedea. Acest lucru dă impresia că ați aruncat degetarul și că a dispărut! 
 
HOCUS-POCUS APARE DEGETARUL! 
Pentru început, veți avea nevoie de un degetar mic. Țineți degetarul ascuns la baza 
degetului mare și a palmei. Faceți o mișcare de prindere cu mâna și glisați degetarul 
pe deget. Acest lucru va da impresia că tocmai a apărut! 
 
DEGETARUL ZBURĂTOR 
Pentru început, plasați degetarul pe degetul mijlociu. În fața publicului, puneți palma 
mâinii stângi în sus și puneți degetul mijlociu cu degetarul pe el și inelarul. În timp ce 
faceți acest lucru, trebuie să vă îndoiți degetul și să întindeți inelarul. Acest lucru dă 
impresia că degetarul zboară de pe un deget pe altul. 
 
TEHNICA DEGETARULUI ZBURĂTOR 
În momentul în care ați învățat cum să utilizați degetarul zburător, puteți să-l faceți să 
zboare cu adevărat. Când vă puneți mâna dreaptă în palma stângă, apucați degetarul 
între degetul mare și inelar, trecând de la degetul mijlociu la inelar și priviți-l cum 
zboară. 
 
HOCUS-POCUS IATĂ O CARTE! 
Spuneți că puteți face o carte să apară de nicăieri. Puteți să o faceți să apară din 
spatele urechii, de la ceafă, oriunde în cameră! Pentru început țineți o cantitate 
confortabilă de cărți în palmă și prindeți-le cu degetele. Utilizați degetul mare pentru a 
trage cartea de deasupra. Continuați să utilizați degetul mare pentru a glisa cartea în 
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sus, astfel încât publicul să o poată vedea și apucați-o între degetul mare și degetul 
arătător. Pe măsură ce mișcați cartea în sus, ridicați ușor mâna înainte pentru a da 
efectul că o apucați  din aer. Puteți continua să faceți acest lucru cu toate cărțile 
rămase în mână. Aruncați fiecare carte în direcția publicului înainte de a arăta 
următoarea carte. 
 
INELUL EVADAT 
Veți avea nevoie de funie, inel și o bucată de material. Pentru a vă pregăti pentru acest 
truc, trebuie să îndoiți funia în jumătate și să-o treceți prin inel pentru a face un nod în 
jurul inelului. În fața publicului trebuie să legați cele două capete ale funiei. Puteți să 
rugați o persoană din public să țină nodul pe care tocmai l-ați făcut în fața lor și să 
acoperiți inelul cu bucata de material. În timp ce țineți inelul sub material, trebuie să 
slăbiți nodul puțin, fără ca publicul să-și dea seama. Pentru a face acest lucru, 
împingeți nodul până la partea inferioară a inelului și cereți voluntarului să îndepărteze 
materialul. Publicul va vedea că inelul a fost îndepărtat din funie, dar nu va ști cum ați 
făcut acest lucru! 
 
INELUL PLIMBĂREȚ 
Veți avea nevoie de inel și de funie. Rugați pe cineva să lege funia în jurul fiecărei 
încheieturi. Întoarceți-vă și spuneți publicului că veți face ca inelul să apară pe funie. 
Trageți funia de la mijloc pentru a face o buclă și trageți inelul prin ea. Apoi, luați 
aceeași buclă și treceți-o peste una dintre mâini, apoi trageți-o înapoi peste degete. 
Acum întoarceți-vă și arătați publicului un inel pe funie, dar inelul este și legat de funie.  
 
ABRACADABRA, POMPONUL A DISPĂRUT! 
Puneți pomponul pe palma dvs. și acoperiți-l cu bucata de material. Mergeți în public, 
pentru ca acesta să se uite sub material și să vadă că pomponul este într-adevăr 
acolo. Rugați-l pe asistentul dumneavoastră să se uite ultimul și în timp ce nimeni nu 
vede luați pomponul din mână. Acum puteți spune abracadabra și ridicați bucata de 
material de pe mână. Pomponul a dispărut! 
 
CITITOR DE GÂNDURI 
Veți avea nevoie de iepurele din spumă și baghetă. Veți avea nevoie, de asemenea, 
de un ajutor secret. Pentru început, puneți cele 3 obiecte pe un rând unde publicul 
poate să le vadă. Selectați pe cineva care să vă fie ajutorul secret și aflați ce obiect 
este la stânga, la dreapta și la mijloc. Rugați pe cineva din public să aleagă un obiect, 
când veți părăsi încăperea și apoi le veți spune tuturor celor din public ceea ce au 
ales. Ajutorul dumneavoastră secret vă va striga și vă va spune că publicul este gata 
să vadă dacă veți ghici obiectul ce a fost ales. În funcție de ce obiect a ales publicul, 
fie din partea stângă, dreaptă sau mijloc, dumneavoastră și ajutorul secret veți avea 
un cuvânt special pentru a afla ce au ales. Dacă publicul a ales stânga, ajutorul tău 
secret poate să strige "Intră". Dacă au ales dreapta, ajutorul secret poate striga 
"Suntem pregătiți". Dacă au ales mijlocul, ajutorul secret poate striga "OK, am ales un 
obiect". În funcție de ce vă spune ajutorul secret, vă puteți da seama ce obiect a ales 
publicul. 
 
MAGIE 
Rugați pe cineva să aleagă un obiect în timp ce vă aflați în afara camerei și spuneți 
tuturor celorlalți care obiect a fost selectat și lăsați-l la locul său. Când vă întoarceți, o 
altă persoană trece de la un obiect la altul, atingându-le în ordine aleatorie. Veți putea 
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spune care este obiectul. Pentru a vă pregăti pentru acest lucru, rugați un prieten să 
fie în cameră și să atingă fiecare obiect cu o anumită culoare atunci când vă întoarceți 
în cameră. În prealabil, tu și prietenul secret vă puneți de acord cu o anumită culoare. 
După ce prietenul secret atinge culoarea neagră, următorul obiect va fi cel care a fost 
selectat. 
 
MONEDA CARE TRECE PRIN PICIOR 
Faceți o monedă să treacă magic prin picior! Arătați moneda publicului. Moneda este 
ținută între degetul mare și degete. Apoi, coborâți moneda pe picior și puțin peste 
genunchi. Așezați moneda pe picior deasupra genunchiului. Apoi, cu cealaltă mână, 
aduceți-o lângă monedă; cu ambele degete ridicați materialul și de sub monedă. Acum 
moneda este acoperită, degetul mare al mâinii drepte trage moneda în spatele 
degetelor mâinii drepte, apoi îndepărtați mâna dreaptă și așezați-o în spatele piciorului 
stâng. Mâna stângă pare să fie așezată pe monedă. Pentru mișcarea de dispariție, 
mâna stângă trebuie să fie întoarsă pentru a arăta publicului că este goală, în timp ce 
materialul trebuie să cadă, dezvăluind că moneda a dispărut. Acum arătați din spatele 
genunchiului moneda care a trecut magic prin picior. 
 
CUTIA MAGICĂ 
Aveți nevoie de cutia magică cu capac. Începeți prin a ruga publicul să pună un obiect 
mic înăuntru. Cu ochii închiși, cereți publicului să așeze obiectul în cutie. Acum, 
închideți cutia, redeschideți ochii și puneți cutia în spatele dvs. Veți ghici acum ce este 
în cutie. În timp ce cutia este în spatele dvs., luați capacul și puneți-l pe unul din 
panourile laterale ale cutiei. Acum, luați cutia din spatele dvs. și arătați partea de jos 
publicului cu partea deschisă către dvs. Puteți vedea obiectul ales în timp ce publicul 
încă crede că cutia este întreagă. Acum puneți din nou cutia în spatele dvs., puneți 
capacul înapoi și arătați cutia închisă publicului. Spuneți publicului ce este în cutie! 
 
NODUL CARE DISPARE 
Scoateți o batistă și rulați-o foarte strâns. Acum prindeți zece centimetri de batistă în 
mâna dreaptă între primul și cel de-al doilea deget. Strângeți al treilea și al patrulea 
deget în jurul restului batistei și țineți-o în palmă. Faceți un X cu batista prin aducerea 
celuilalt capăt între al doilea și al treilea deget, ținând-o cu degetul mare. Ajungeți în 
bucla pe care tocmai ați făcut-o cu mâna stângă și prindeți capătul ținut între primul și 
cel de-al doilea deget. Trageți-o prin buclă, în același timp, strângeți al treilea și al 
patrulea deget. Acest lucru va face ca o mică parte din batistă să fie prinsă în buclă și 
va arăta ca un nod! Arătați nodul publicului. Pentru a face să dispară, trageți pur și 
simplu de capetele batistei și nodul va dispărea. 
 
FUNIA CARE TRECE PRIN CORP   
Măsurați două bucăți de funie, pentru ca acestea să fie de aceeași dimensiune. 
Așezați capetele împreună și găsiți mijlocul celor două funii. Tăiați o mică bucată de 
fir și înnodați în jurul mijlocului funiilor. Arătați funiile publicului după ce le-ați pregătit. 
Trageți de capete pentru a arăta că sunt dure. Așezați funiile în spatele dvs. și 
pregătiți-vă să efectuați mișcarea secretă. Găsiți firul atașat în mijloc. Apoi, pe măsură 
ce mutați funiile în spate în timp ce le țineți de fire, puneți degetul mare sub una din 
funii și schimbați poziția funiile, astfel încât acestea să formeze bucle. Așezați buclele 
noi formate la spate și aduceți capetele din jurul taliei în față. Nu trageți prea strâns de 
fir căci se va rupe! Luați cele două capete în fiecare mână și faceți-le nod pentru a fixa 
funia din jurul taliei. Țineți ferm toate cele patru capete și trageți. Firul se va rupe în 
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spatele dumneavoastră în timp ce trageți pentru a elibera buclele. Pare ca și cum 
frânghiile au trecut prin dumneavoastră! 
 
VALOAREA MONEDEI 
Cineva pune o monedă sub o bucată de hârtie în timp ce vă întoarceți. După ce au 
terminat, întoarceți-vă și spuneți că știți valoarea monedei care se află sub hârtie, fără 
a ridica hârtia sau a pune întrebări. Pentru început, veți avea nevoie de un creion și o 
bucată mică de hârtie. Secretul este să scoateți creionul din buzunar și atingând 
bucata de hârtie de pe monedă cu creionul, va apărea amprenta monedei, după care 
veți putea ghici moneda! 
 
HOCUS-POCUS! 
Veți avea nevoie de o singură carte de joc. Țineți cartea între arătător și degetul 
mijlociu. Rotiți-vă astfel încât mâna dvs. să se îndrepte spre public. Aduceți-vă mâna 
până la nivelul taliei și apoi înapoi la nivelul ochilor, făcând o mișcare continuă, ca și 
cum ați arunca cartea în aer. Pe măsură ce mâna coboară spre partea dumneavoastră 
laterală, îndoiți primele două degete și prindeți cartea între degetul mare și palmă. 
Pare ca și cum cartea a dispărut complet! 
 
BANII CEI MAGICI 
Veți avea nevoie de pălăria dvs. magică și de câteva monede. Puneți monedele într-
un recipient sau geantă și apoi rugați pe cineva să scoată o monedă din pălărie și să 
o marcheze cu un marker. Apoi lăsați moneda să circule în public și puneți-o înapoi în 
pălărie. Cu ochii închiși, puteți scoate moneda marcată. Moneda care a mers din mână 
în mână va fi mai caldă decât celelalte! 
 
UN DEGETAR, DOUĂ DEGETARE! 
Începeți cu un degetar mic pe primul deget din dreapta și peste acesta un degetar 
mare de aceeași culoare. Va părea ca și cum ați avea doar unul. Apoi, luați o batistă 
în mâna stângă și țineți-o în fața mâinii drepte. În timp ce batista este în față, scoateți 
degetarul mai mare și puneți-l pe degetul mijlociu. Îndepărtați batista și publicul va 
vedea acum două degetare! 
 
BAGHETA ALUNECOASĂ! 
Puneți bagheta pe ceva solid în timp ce țineți vârful alb alunecos. Apoi apucați o parte 
din baghetă și acoperiți celălalt vârf alunecos. Acum împingeți vârful alunecos și 
ascundeți capătul negru din spatele încheieturii mâinii. Va arăta ca și cum ați împinge 
bagheta în ceva solid. 
 
POMPONUL DISPĂRUT 
Veți avea nevoie de o jumătate de minge de plastic, un pompon și o bucată de 
material. Spuneți publicului că veți face ca pomponul să dispară de pe masă sau de 
pe o suprafață tare și puneți jumătatea de minge pe partea superioară, astfel încât să 
acopere complet pomponul. Acum acoperiți mingea cu bucata de material. Spuneți 
Abracadabra peste bucata de material și peste jumătatea de minge. Ridicați bucata 
de material și jumătatea de minge de pe pompon. Apoi mutați materialul și jumătatea 
de minge spre dumneavoastră, permițând jumătății de minge să cadă în poală. 
Păstrați forma materialului cu mâna ca și cum jumătatea de minge este încă acolo. 
Mutați bucata de material în jos cu mâna liberă, dezvăluind că este goală.  
 



21 
 

INELE SCHIMBĂTOARE 
Pentru acest truc, aveți nevoie de jumătatea de inel care se potrivește pe partea de 
sus a celorlalte inele. Țineți-le pe amândouă în mâna stângă, între arătător și degetul 
mare, astfel încât să pară că țineți doar un inel. Apoi mutați mâna dreaptă peste partea 
de sus și scoateți în mod secret jumătatea de inel, lăsând inelul roșu întreg. Și-a 
schimbat culoarea! 
 
DEGETARUL FĂRĂ CAPĂT 
Așezați degetarul invers și apucați-l cu arătătorul și degetul mare de margine. Cu 
cealaltă mână împingeți bagheta în sus și în jos în interiorul degetarului, lovind partea 
de jos de mai multe ori. Apoi împingeți în spatele degetarului și dincolo de partea de 
jos și din nou în sus și va arăta ca și cum ați trecut chiar prin partea de jos a 
degetarului! 
 
MINGEA MAGICĂ 
Acest truc necesită o ață de culoare deschisă și două jumătăți de minge care se îmbină 
împreună. Pentru început, va trebui să legați șnurul în mijlocul mingii, iar celălalt capăt 
va fi legat de deget. Țineți mingea între degetul mare și arătător. Când aruncați 
mingea, aceasta trebuie să atârne de palmă, asigurându-vă că nimeni din public nu 
va putea vedea șnurul. 
 
FUNIA MAGICĂ 
Acest truc necesită funia și o mică bucată de șnur. Pentru început, legați bucata de 
funie într-un mic mănunchi și legați șnurul la capătul acesteia. Va trebui să ascundeți 
funia în gulerul sacoului și să atașați șnurul la butonul de sus sau la fermoarul sacoului. 
Arătați publicului că nu aveți nimic în mâinile dumneavoastră și mutați ușor mâna 
pentru ca degetul mare să alunece în spatele șnurului, iar apoi trageți și funia va 
apărea în mod magic pentru public.   
 
PREDICȚII UIMITOARE 
Veți avea nevoie de trei cești și de 6 jumătăți de mingi pentru acest truc. Pentru a vă 
pregăti, puneți o jumătate de minge roz sub ceașca albastră, jumătatea mov sub 
ceașca roșie și jumătate albastră sub ceașca galbenă. Trebuie să rețineți ce culoare 
este sub fiecare ceașcă, altfel trucul nu va funcționa. Spuneți publicului că puteți face 
o predicție (dar nu le spuneți care este predicția) și dați unui membru al publicului 
restul de 3 jumătăți de mingi. Spuneți-le să pună 1 jumătate în fața fiecărei cești, dar 
nu pot pune aceeași culoare în fața ceștii (nu puteți pune jumătatea roz în fața ceștii 
roșii). După ce decizia a fost luată de către membrul din public, puteți spune că 
predicția dvs. a avut dreptate cu privire la numărul de mingi și culoarea lor.   
 
ZARUL DISPĂRUT 
Pentru acest truc veți avea nevoie de un zar și de bagheta magică. Pentru început 
strângeți pumnul de la mâna stângă cu degetul mare așezat pe partea de sus a 
acestuia și plasați zarul pe partea superioară a pumnului. Arătați pumnul publicului și 
prefaceți-vă că prindeți zarul cu pumnul drept, dar lăsați-l să cadă în pumnul stâng, 
slăbind pumnul, permițând zarului să cadă în centrul pumnului. Luați bagheta magică 
cu două degete de la mâna stângă și, pe măsură ce faceți asta lăsați zarul să cadă în 
buzunar. Apăsați ușor partea superioară a pumnului drept și deschideți-l pentru a arăta 
că zarul a dispărut magic din mână. 
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NODUL MAGIC 
Realizați un nod, punând capătul drept peste capătul stâng. Apoi, veți înnoda funia 
într-un nod mare, punând capătul drept prin bucla inferioară și trăgându-l departe de 
dvs. Apoi ușor desfaceți capetele. 
 
CARTEA UIMITOARE 
Veți avea nevoie de un pachet complet de cărți pentru a efectua acest truc. Pentru 
început, trebuie să întoarceți ultima carte din pachet. Răsfirați cărțile pentru public, în 
evantai, astfel încât să nu se poată vedea cartea întoarsă. Rugați pe cineva din public 
să aleagă o carte din pachet. În timp ce se uită la carte, întoarceți din nou pachetul, 
astfel încât partea inferioară să fie întoarsă la fel cu restul pachetului. Întoarceți ușor 
cartea inferioară astfel încât aceasta să fie cartea aleasă. În acest fel, spectatorul din 
public își pune cartea înapoi în pachet, iar aceasta va fi singura carte inversată din 
întregul pachet. Puteți să amestecați cărțile atâta timp cât doriți să dați impresia că 
faceți mai greu de găsit cartea, dar, de fapt, veți putea să o găsiți cu ușurință, deoarece 
aceasta va fi singura carte din întregul pachet care este inversată. 
 
CARTEA MAGICĂ 
Pentru a face acest truc, veți avea nevoie de 11 cărți din pachetul de cărți. Veți aranja 
cărțile în ordinea următoare 6, 5, 4, 3, 2, As, Joker, 10, 9, 8, 7. Apoi, rugați pe cineva 
să mute cărțile una câte una, de la dreapta la stânga. Treceți cu mâna peste cărți și 
numărați în gând 7 cărți de la stânga la dreapta. Întoarceți a 7-a carte. Nu contează 
cât de multe cărți a mutat persoana respectivă, acest lucru va funcționa întotdeauna. 
Numărați întotdeauna 7 cărți (începând cu setul de mai sus) și va rezulta numărul de 
cărți pe care le-a mutat. Dacă persoana respectivă decide să nu mute niciuna, cartea 
va fi Joker-ul, iar acest lucru vă va indica faptul că nu au mutat nicio carte. 
 
DE UNDE A APĂRUT NODUL?  
Acest truc presupune că veți avea nevoie de o funie. Pentru a începe acest truc, legați 
un nod într-un capăt al funiei. Asigurați-vă că ascundeți acest capăt de funie în mână 
și aduceți celălalt capăt al funiei sus lângă celălalt. Scuturați-vă mâna ca și cum ați 
încerca să o înnodați. Spuneți abracadabra și suflați în mână și aruncați capătul cu 
nodul, iar astfel va părea că ați legat un nod pe funie folosind o mână.  
 
STILOUL DE CAUCIUC  
Țineți stiloul foarte liber între vârfurile degetului mare și deget. Mișcați-vă mâna foarte 
rapid, iar asta va da impresia că stiloul este precum cauciucul, îndoindu-se înainte și 
înapoi.  
 
BAGHETA MAGICĂ ȘI MATERIALUL MAGIC 
Acest truc necesită bagheta și materialul de culoare violet. Așezați materialul peste 
pumnul stâng și lăsați un spațiu între deget și degetul mare. Veți putea să rotiți bagheta 
chiar dacă nu există nicio gaură în materialul de culoare violet. Trucul începe atunci 
când strângeți materialul între degete și degetul mare, iar degetul mijlociu se lasă în 
spate. Acest lucru vă permite să faceți un cerc cu degetul și degetul mare, iar 
materialul va intra între ele, părând ca și cum bagheta trece prin material ca prin 
magie! 
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DISPARIȚIA 
Pentru acest truc, veți avea nevoie de cineva din public care să vă ajute, dar asigurați-
vă că restul publicului nu știe că această persoană vă ajută! Pentru a începe, veți pune 
un zar în palma mâinii și îl veți acoperi cu o bucată de material. Mișcați-vă mâna 
deasupra și spuneți abracadabra, apoi spuneți publicului că a dispărut. Rugați 
spectatorii din public (și pe cel care vă ajută în secret) să privească sub bucata de 
material. Publicul va râde atunci când își dă seama că este încă acolo și veți părea 
nedumerit ca și când ați fi confuz de ce nu a funcționat, dar acest lucru face într-adevăr 
parte din truc. Asigurați-vă că ajutorul secret se uită pentru ultimul și va lua în secret 
zarul din mâna dvs. fără ca cineva să observe. Spuneți abracadabra din nou și trageți 
de material indicând că zarul a dispărut. Publicul nu va înțelege cum s-a întâmplat! 
 
NODUL CARE DISPARE 
Pentru acest truc, veți avea nevoie de funie și de o bucată de șnur. Începeți prin a lega 
o bucată de șnur în jurul funiei, astfel încât să existe o buclă pe o parte. Țineți funia și 
treceți-o prin buclă și apoi înapoi ca și cum ar crea un nod. Apoi trageți cele două 
capete ale funiei și firul se va rupe, iar nodul va dispărea în funie! 
 
TRUCUL ELASTIC 2 
Arătați publicului o bandă de cauciuc în jurul a două degete ale pumnului strâns - o 
atingere și sare pe celelalte două degete ale aceleiași mâini! Într-adevăr, toate cele 
patru vârfuri ale degetelor sunt prin bandă, dar doar primele două sunt atinse. Când 
vă mișcați degetele înainte și îndoiți din nou banda de cauciuc, aceasta sare de pe 
primele două articulații până la cele două degete de jos. 
 
UN TRUC GROZAV 
Utilizați o bucată de material conținută de set înainte de a vă încerca șansele pe o 
bucată de material reală. Rugați o persoană să țină batista în fața dvs. și să introducă 
un ac. Acesta este împins prin țesătură dinspre partea inferioară și fixat. Rețineți că 
partea din spate a acului este spre stânga. Prindeți-o și strângeți-o pentru a o desface, 
trageți-o ferm deasupra și în jos și împingeți puțin înainte. Nicio lacrimă! 
 
RUPEREA ZIARULUI 
Cumpărați două copii ale unui ziar. Luați două din aceeași foaie și împăturiți una dintre 
ele într-un pachet mic, pe care îl lipiți de celelalte foi din stânga sus. Rupeți foaia de 
la jumătate, așezați o jumătate deasupra celeilalte, astfel încât pagina să fie îndreptată 
spre dvs. Repetați acest lucru până când aveți o hârtie de aceeași dimensiune ca 
hârtia pregătită. Răsturnați-o și despăturiți-o: ați refăcut foaia de ziar! Păstrați piesele 
rupte la spate. 
 
PAHARUL CARE SE BALANSEAZĂ 
Luați două cărți de joc dintr-un alt pachet, pentru a nu le strica pe cele din setul magic. 
Magicianul face apoi ca un pahar de apă să se balanseze pe o carte de joc! Mai întâi, 
împăturiți una dintre ele pe linia centrală și lipiți o jumătate de partea din spate a 
celeilalte cărți. Ridicați paharul plin cu apă și plasați-l echilibrat pe carte cu cealaltă 
carte deschisă la spate în formă de T. Acum, arătați cartea ca pe o carte normală, 
apăsând-o ușor.  
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TRUCUL CU ZARUL 
Țineți zarul între degetul mare și deget cu numărul "6" cu fața spre public. Întrebați 
publicul ce număr se află pe cealaltă parte. Ei vor spune "1", deoarece numerele opuse 
ale zarului însumează întotdeauna "7". Ei vor fi șocați atunci când întoarceți zarul și 
există un "5" pe cealaltă parte. Pentru a face acest lucru, trebuie să întoarceți zarul la 
de 90 de grade între degete, în același timp în care îl întoarceți pentru a-l arăta 
publicului. 
 
BILE MULTICOLORE 
Pentru acest truc veți avea nevoie de două bile de culori diferite și de bucata de 
material. Acum arătați publicului bila albastră în aceeași palmă. Faceți-l să creadă că 
puneți bila albastră sub material când, de fapt, o puneți pe cea roz sub acesta. Așezați 
bila albastră în palma dvs., unde era cea roz. Acum ridicați materialul și, ca prin magie, 
publicul va vedea o bilă roz care apare de sub bucata de material! 
 
NODUL REALIZAT CU O MÂNĂ 
Pentru a începe, ridicați funia într-una dintre mâini. Coborâți mâna și luați un capăt al 
funiei între degetul mare și degetul mijlociu, ceea ce va forma o buclă peste mâna dvs. 
Glisați bucla și înfășurați funia. Aceasta va transforma bucla într-un nod și va părea 
că ați făcut acest lucru cu o singură mână.  
 
TRUCUL CU BAGHETA ȘI FUNIA 
Pentru a începe acest truc, legați cele două capete ale funiei împreună, formând o 
buclă și un nod la un capăt. Solicitați unei persoane să țină ambele capete ale baghetei 
în poziție dreaptă. Țineți capătul cu nodul în degetele mâinii drepte și cu mâna stângă, 
înnodați celălalt capăt al funiei sub baghetă și înapoi, astfel încât să se termine lângă 
mâna dreaptă. Cu degetul drept și stâng, realizați în secret un cerc în jurul unei bucăți 
din funia care se află acum în mâna dvs. stângă. Eliberați nodul care se afla între 
degetele din mâna dreaptă și îndepărtați-vă mâinile, lăsând funia să alunece prin 
cercul realizat cu ajutorul degetului și a degetului mare. Acum eliberați foarte repede 
nodul și va da iluzia că funia trece prin baghetă.  
 
INELUL ZBURĂTOR 
Pentru acest truc aveți nevoie de bagheta magică, de un inel și de un fir transparent 
(de trei ori mai lung decât bagheta). Legați un capăt al firului la un capăt al baghetei 
dvs. magice și legați celălalt capăt al firului de un nasture de la cămașă. Țineți bagheta 
în poziție verticală și luați inelul și glisați-l în josul baghetei. Când mișcați bagheta 
aproape și departe de corp, inelul va merge în susul și în josul baghetei. Când ați 
terminat, rupeți firul! 
 
TRUCUL CU OUL 
Pentru acest truc, veți avea nevoie de oul de plastic, de bucata de material și de fir. 
Începeți prin legarea firului în jurul oului și țineți celălalt capăt al șnurului în spatele 
bucății de material cu degetul mare și degetul. Împăturiți materialul în jumătate și 
spuneți publicului că veți face să apară un ou. Acum țineți bucata de material 
împăturită și lăsați oul să alunece pe masă! 
 
FUNIA MAGICĂ ÎNNODATĂ  
Răsuciți funia în mâna stângă în timp ce îndoiți funia cu mâna dreaptă. Luați bucla în 
degetele mâinii drepte între degetul mare și arătător și strângeți cealaltă parte cu 
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degetele mâinii drepte. Trageți-l spre dreapta pe măsură ce mâna stângă trage 
cealaltă parte spre stânga și nodurile apar ușor pe funie. 
 
INELELE ȘI FUNIA 
Aveți nevoie de 3 inele și de o bucată de funie pentru acest truc. Glisați unul dintre 
inele pe funie și apoi îndoiți funia în jumătate. Asigurați-vă că orificiul de pe funie atinge 
inelul. Acum continuați să puneți celelalte două inele pe funia deja îndoită. Trebuie ca 
cineva să țină cele două capete ale funiei și să o întindă deasupra unei mese. Țineți 
inelul în partea de jos și scoateți-l, iar, în același timp, celelalte două inele vor cădea 
și ele. 
 
POMPONUL MAGIC 
Veți avea nevoie de 3 pompoane. Pentru a începe, așezați două pompoane pe masă 
și ascundeți-l pe al treilea în mâna dreaptă. Rugați pe cineva din public să vină și să 
aleagă un pompon. Apoi ridicați-l în mâna dreaptă. Luați de pe masă pomponul care 
a rămas și acționați de parcă l-ați pune în mâna stângă. Deschideți mâna dreaptă și 
apoi cereți-i persoanei să-și deschidă mâna. Pomponul va apărea în mâna acesteia! 
 
INELUL BUCLUCAȘ 
Veți avea nevoie de două inele, o bucată de funie și o bucată de material. Trucul 
constă în a lega un nod în jurul unui inel și a pune peste el un material și a observa 
cum inelul iasă în mod magic din nodul funiei. Pentru a începe, trebuie să înnodați 
funia în jurul inelului și să puneți bucata de material peste el în timp ce altcineva din 
public ține ambele părți ale funiei. Trucul constă în a ascunde un al doilea inel în mâna 
dreaptă. În timp ce inelul este acoperit de bucata de material, împingeți inelul cu 
degetul mare și cu cel arătător, astfel încât să treacă prin nod. Funia va fi încă 
înnodată, treceți inelul spre mâna stângă și îndepărtați funia din strânsoarea 
persoanei. În timp ce faceți acest lucru, arătați cel de-al doilea inel pe care l-ați ascuns 
în mână. 
 
MINGI ÎNJUMĂTĂȚITE 
Pentru acest truc aveți nevoie de 3 cești și 3 jumătăți de minge. Pentru a pregăti, 
așezați ceștile pe masă și plasați 1 jumătate de minge pe fiecare ceașcă. Sub fiecare 
jumătate a mingii, plasați o bucată mică de funie. Întoarceți-vă și cereți cuiva din public 
să ridice jumătatea din partea de sus a uneia din cești și să o așeze înapoi. Veți putea 
spune care jumătate a fost ridicată deoarece funia care se afla sub toate jumătățile ar 
fi căzut. 
 
EVADAREA MAGICĂ 
Pentru acest truc este nevoie de o bucată de funie. Pentru a începe, lăsați funia să se 
așeze într-una dintre palme. Apoi luați funia și înfășurați-o în jurul arătătorului și înapoi 
peste degete și în spatele degetului mare. Apoi trebuie să faceți o răsucire în direcția 
opusă și să o aduceți din nou peste degete, în spatele degetului mare și să ascundeți 
firul în spatele celuilalt deget. Utilizați cealaltă mână pentru a ridica funiile de pe 
degetul mare și pentru a le mișca între degetele mijlocii. Trageți acum firul care este 
atârnat deasupra palmei dvs., iar funia va ieși din mână ca prin magie!  
 
OUL CARE APARE CA PRIN MAGIE  
Pentru a începe acest truc, veți avea nevoie de o funie ușor colorată și de oul din, 
acestea îmbinându-se. Pentru a începe, legați funia în jurul mijlocului oului, iar celălalt 
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capăt se leagă în jurul degetului. Țineți oul între degetul mare și arătător. Când 
aruncați oul, ar trebui să atârne de palmă, asigurându-vă că nimeni din public nu va 
putea vedea. Dacă vă mișcați degetele, acesta va apărea sau va dispărea. 
 
ZARUL ȘI CEASUL MAGIC 
Pentru a realiza acest truc, veți avea nevoie de un zar. Rugați pe cineva din public să 
aleagă un număr, fără să vă spună ce număr este. Apoi spuneți-i să găsească numărul 
opus. 6 este opus lui 12, 8 lui 2, etc. Acum spuneți-i să scadă cel mai mic număr dintre 
cele două din celălalt. În cele din urmă, cereți-i să adauge 1. Spune-i că veți rostogoli 
zarul magic și că numărul care apare și numărul de pe suprafață se vor adăuga la 
numărul pe care l-a ales. Numărul va fi întotdeauna 7. 
 
NODUL MAGIC IMPOSIBIL  
Așezați funia pe o masă în fața dvs. și încrucișați-vă brațele. Luați cu mâna stângă 
capătul drept al funiei. Luați cu mâna dreaptă capătul stâng al funiei. Desfaceți brațele 
și "glisați" bucla pe masă: dintr-o dată apare nodul. 
 
AȘI ÎN BUZUNAR 
Pentru acest truc, veți avea nevoie de un pachet de cărți. Pentru a începe acest truc, 
trebuie să purtați o jachetă cu un buzunar mare și trebuie să eliminați așii din pachet 
și să îi puneți în buzunar, cu fața spre dumneavoastră. Solicitați pe cineva din public 
să taie și să amestece pachetul, apoi cereți-i să pună cărțile în același buzunar în care 
sunt așii. Țineți buzunarul deschis pentru ei, asigurându-vă că ascundeți așii, astfel 
încât ei să nu îi poată vedea. Cereți un număr cuprins între 1 și 10. Numărați cărțile 
din partea superioară a pachetului și când ajungeți la ultimul număr luați unul dintre 
ași. Puneți pachetul de cărți pe masă și așezați asul cu fața în jos, la distanță de 
pachet. Repetați ultimul pas până când eliminați toți cei patru ași. Întoarceți cărțile pe 
masă pentru a scoate la iveală cei patru ași. 
 
 
INELUL ȘI BUCLA CARE ALUNECĂ 
Veți avea nevoie de o funie și de un inel pentru a face acest truc. Pentru a vă pregăti, 
legați cele două capete ale funiei împreună pentru a forma o buclă și glisați inelul pe 
ea. Apoi, cineva din public vine și strânge pumnul, având degetele mari îndreptate în 
sus. Așezați o buclă peste degetele lor cu inelul în centru și partea înnodată a funiei 
în dreapta dvs.  Cu degetul mare și cu arătătorul strângeți cele două funii lângă mâna 
dreaptă a voluntarului. Luați o bucată de funie care este cea mai îndepărtată de dvs. 
și înfășurați-o în jurul degetului mare al mâinii sale drepte. Fără a lăsa funia, glisați 
inelul spre mâna dvs. stângă și luați funia din spatele inelului și înfășurați-o peste 
degetul mare al mâinii drepte a voluntarului. Eliberați funia și trageți inelul care pare a 
fi legat strâns în funia înfășurată în jurul degetului voluntarului. Trageți inelul și acesta 
se va desprinde.   
 
INELE PE FUNIE  
Acest truc necesită două inele și o bucată de funie. Pentru a începe, glisați ambele 
inele pe fir și prindeți ambele capete ale funiei. Deplasați inelul în partea dreaptă în 
jos, de-a lungul părții drepte a buclei. Apoi acoperiți parțial inelul cu degetul mare. 
Partea dreaptă a buclei trece peste și prin inel, iar partea stângă rămâne sub inel.  
Apoi împingeți celălalt inel și îndepărtați-l din funie, lăsându-l să alunece în partea 
dreaptă a buclei, apoi capătul funiei trece prin inel. Inelul va fi apoi eliberat. Apăsați 
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partea dreaptă a buclei și a funiei cu degetul mare și arătătorul. De îndată ce primul 
inel este liber, suflați pe celălalt inel, spuneți abracadabra, deschideți mâna și va 
apărea celălalt inel! 
 
MINGEA CARE SE BALANSEAZĂ 
Pentru a începe, veți avea nevoie de o minge, un fir transparent și bagheta magică. 
Pentru a vă pregăti, legați firul la un capăt al baghetei magice. Luați capătul baghetei 
cu firul legat de ea, în mâna dreaptă, și țineți capătul liber al firului și cealaltă parte a 
baghetei în mâna stângă. Rugați pe cineva din public să vă așeze mingea pe bagheta 
magică și veți putea să mutați mingea de la un capăt la celălalt deoarece este susținută 
de fir. Pare ca și cum mingea se balansează pe baghetă! 
 
TUNELUL MISTERIOS 
Acest truc necesită un zar, bagheta și tunelul de carton. Spuneți-i publicului că veți 
schimba numărul zarului, doar trecându-l prin tunel. Arătați publicului tunelul când 
acesta este aplatizat și din nou când acesta este construit.  Asigurați-vă că gaura de 
jos este acoperită cu degetul mare. Acum așezați zarul în tunel și folosiți bagheta 
pentru a împinge zarul prin tunel. Când zarul atinge gaura de pe partea inferioară a 
tunelului, acesta se va răsturna și va schimba numărul de pe zar. Va părea ca și cum 
numărul de pe zar e schimbat când va ieși din tunel. 
 
UNDE ESTE MINGEA?  
Magicianul părăsește camera, închide ușa și o persoană din public trebuie să ia o 
minge din sacul magic. Spuneți-i să o țină lipită de frunte timp de treizeci de secunde. 
Apoi bateți la ușă. În acest moment, le-ați spus tuturor să-și pună ambele mâini 
(strânse în pumni) pe masă. Acum puteți intra în cameră. Mergeți în jur și priviți pe 
toată lumea. Puteți ghici cine a obținut ușor mingea. Persoana care a avut mingea va 
avea o frunte mai palidă decât ceilalți din cauza unei scăderi a circulației sângelui, 
deoarece acesta a avut mâna lipită pe frunte timp de treizeci de secunde. 
 
INELUL ÎN URCARE 
Veți avea nevoie de bagheta magică, de un inel și de un fir negru de trei ori mai lung 
decât bagheta. Îndepărtați un vârf al baghetei și înnodați un capăt al firului la aceasta. 
Înlocuiți vârful și legați celălalt capăt al firului de un nasture de pe jachetă. Introduceți 
bagheta în buzunarul interior al jachetei. Luați inelul din cutie și SUNTEȚI GATA SĂ 
ÎNCEPEȚI! Scoateți bagheta din buzunar și țineți-o vertical cu vârful fără fir în jos. 
Glisați inelul pe baghetă de sus în jos. Dacă faceți ca bagheta să meargă înainte și 
dvs. vă aplecați în spate, inelul se va deplasa în sus și în jos. După ce ați terminat 
trucul, îndepărtați firul de pe baghetă fără a fi văzut și lăsați pe cineva să inspecteze 
inelul.  
 
BAGHETA PLUTITOARE MAGICĂ 
Țineți bagheta în mâna stângă și cu mâna dreaptă strângeți încheietura mâinii stângi, 
utilizând degetul arătător al mâinii drepte pentru a ține bagheta în poziție fixă. Spuneți 
publicului că veți aplica magie asupra mâinii, astfel încât, din punctul lor de vedere, 
pare că vă prindeți de cealaltă mână. Spuneți publicului că pentru acest truc aveți 
nevoie de o mână foarte stabilă și, din acest motiv, trebuie să aplicați magie asupra 
mâinii și în secret apăsați degetul arătător de baghetă. Mișcați-vă corpul astfel încât 
să pară că vă încărcați în timp ce vă controlați mâna. Bagheta este acum susținută și 
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când vă îndreptați degetele, aceasta va "pluti". Mutați-vă mâinile pentru a face iluzia 
mai reală. 
 
MINGI COLORATE MAGICE 
Pentru acest truc, veți avea nevoie de o minge completă (roz) și o jumătate de minge 
(violet). Așezați bila roz între degetul mare și arătătorul mâinii drepte și plasați 
jumătatea mingii violete deasupra mingii roz. Prin trecerea mâinii stângi deasupra 
mingii roz cu jumătatea mingii violete, ascundeți jumătatea de minge violetă în palma 
mâinii stângi. Lăsați publicul să examineze mingea roz și nu vor înțelege cum și-a 
schimbat culoarea atât de repede. Arătați două mingi între degetele mâinii drepte. În 
cealaltă mână ați ascuns o minge de altă culoare. Ascunde-ți mâna dreaptă în spatele 
celei stângi și împingeți imediat mingea de sus în jumătatea inferioară și așezați 
mingea de culoare diferită între primul și al doilea deget al mâinii drepte. Pentru public 
pare că mingea și-a schimbat culoarea. 
 
MONEDA MAGICĂ DISPARE  
Luați trusa dvs. de monede magice care dispar, introduceți moneda din plastic în 
suportul de monede și glisați suportul în manșonul exterior din plastic. Rețineți că 
suportul pentru monede va aluneca în sus și în jos pentru a descoperi și a ascunde 
moneda. Dacă așezați moneda în suportul de sus, veți răsturna suportul cu fața în jos, 
tava interioară a suportului de monede alunecă și dezvăluie suportul fără monedă. 
Executați acest truc cu suportul de monede din manșon. Pentru a face acest truc, 
arătați publicului dvs. că ați plasat moneda în suport, apoi creați un spectacol și, prin 
mișcarea mâinilor dvs., întoarceți în secret suportul cu susul în jos. Elementul de 
glisare va ascunde moneda, iar când veți arăta suportul de monede interior, va părea 
ca și cum ați făcut banii să dispară în mod magic. 
 
TRUCUL FUNIEI RUPTE 
Acesta este truc magic al mâinii, ce dovedește dexteritatea. Luați funia ruptă de magie, 
arătați publicului că funia trece direct prin cele două jumătăți ale suportului. Lăsați un 
membru al publicului să tragă de o parte a funiei, pentru a arăta că este o singură 
bucată de funie. Apoi, cu o mișcare rapidă, glisați cele două jumătăți ale setului, una 
cu fața în sus și cealaltă cu fața în jos. Acest lucru va uimi publicul, dând impresia că 
ați reușit să împărțiți o bucată de funie în două bucăți separate. 
 
CITITORUL DE GÂNDURI 
Uimiți-vă publicul, făcându-l să creadă că le puteți citi gândurile. Luați pachetul de cărți 
din setul dvs. magic și amestecați-l. Arătați publicului pachetul de cărți, fiți atenți ce 
carte este cea de jos și nu uitați că este obligatoriu să vi-o amintiți. Așezați cărțile cu 
fața în jos pe o masă (cartea dvs. este acum cu fața în jos în partea de sus a 
pachetului.) Cereți unui spectator din public să taie pachetul de cărți, să le inverseze 
și să le așeze înapoi pe pachet, apoi cereți-i să facă o a doua tăiere mai profundă în 
pachetul de cărți. Apoi, scoateți cărțile răsturnate și lăsați spectatorul să ia cartea de 
sus. Apoi, vă puteți preface că le citiți mințile spunând ce carte este. (Aceasta este 
prima carte din pachet de care v-ați amintit la începutul trucului). 
 
CEȘTILE MISTICE 
Scopul este de a face ca toate ceștile să fie cu fața în jos din doar 3 mișcări. În fiecare 
mișcare va trebui să întoarceți 2 cești. Trebuie să faceți ca toate ceștile să fie cu fața 
în jos din cele trei mișcări. Trucul este doar în configurație. Aliniați ceștile într-un rând. 
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Asigurați-vă că aveți întotdeauna cele două cești cu fața în sus și o ceașcă cu fața în 
jos. Începeți cu două cești orientate în jos și o ceașcă orientată în sus. Va trebui să 
urmăriți succesiunea pentru a finaliza trucul cu succes. Când așezați ceașca 
spectatorului, plasați două cești cu fața  în jos și una cu fața în sus. Veți vedea că, în 
ciuda faptului că spectatorii vă vor imita, ei chiar vor avea toate ceștile cu fața în sus.  
 
Prima mișcare - Întoarceți o ceașcă orientată în sus cu fața în jos și o ceașcă orientată 
în jos cu fața în sus. 
A doua mișcare - Întoarceți o ceașcă orientată în sus, în jos și o ceașcă orientată în 
jos, în sus.  
A treia mișcare - Întoarceți cele două cești orientate în sus, în jos. 
Veți rămâne cu toate ceștile orientate în jos. Priviți! Ați încheiat trucul.  
 
TRUCUL CU CEI PATRU AȘI  
Dezvăluiți magic toți așii pentru a vă uimi publicul. Începeți prin a așeza discret cei 
patru ași în partea de sus a pachetului, înainte de a începe trucul. Apoi așezați 
pachetul de cărți pe masă. Tăiați pachetul de cărți în jumătate și așezați-le în partea 
dreaptă a jumătății pachetului de cărți. Apoi tăiați pachetul stâng de cărți în jumătate 
și plasați-l în partea stângă a pachetului pe care tocmai l-ați tăiat. Apoi tăiați pachetul 
de cărți din partea dreaptă (pachetul original cu așii în partea de sus) și plasați-le în 
partea dreaptă a pachetului de cărți. Începând din stânga, luați pachetul de cărți, 
așezați trei cărți sub pachet una câte una, apoi plasați câte o carte pe fiecare dintre 
pachetele de cărți începând de la stânga la dreapta. Apoi faceți același lucru cu cel 
de-al doilea pachet, apoi cu cel de-al treilea pachet. Veți avea plasate trei cărți pe 
partea de sus a pachetului din dreapta (care are așii dvs.). Apoi, plasați câte o carte 
sub pachet și apoi plasați câte o carte în partea de sus a fiecărui pachet de cărți 
(aceștia sunt așii), atunci când dezvăluiți publicului dvs. că veți fi plasat în mod magic 
3 ași pe partea de sus a tuturor pachetelor de cărți. 
 
NODUL CARE DISPARE DE PE FUNIE 
Acest truc simplu, dar eficient, va uimi publicul. Luați funia din set. Tăiați două părți de 
10 cm din lungimea totală a funiei. Veți avea 3 părți în total. Legați un nod ușor și 
simplu în mijlocul ambelor părți scurte ale funiei. Nu strângeți complet nodul, apoi luați 
partea mai mare a funiei. Îndoiți aproximativ 1/3 din partea de jos a funiei și așezați 
nodul peste funia îndoită. Trageți nodul astfel încât să fie strâns. Asigurați-vă că 
bucata de funie îndoită este ascunsă în nod când aceasta este plasată în jurul său. 
Repetați acest lucru de aproximativ 2/3 în jos cu a doua bucată mică de funie. Arătați 
publicului funia care are două noduri. Apoi când suflați peste nod, trageți discret 
coarda întinsă. Acest lucru va trage în afară cuta din funie, iar nodul va dispărea. Apoi 
repetați acest lucru cu al doilea nod. 
 
INELUL CARE LEVITEAZĂ 
Veți avea nevoie de o bandă elastică și de micul inel de plastic. În primul rând, împărțiți 
banda elastică astfel încât să fie o singură bucată și nu o buclă. Prindeți capătul 
elasticului în mâna stângă și trageți elasticul prin orificiul inelului, apoi cu mâna dreaptă 
țineți întins celălalt capăt al elasticului. Asigurați-vă că țineți elasticul la distanță mică 
de mâna stângă (aproximativ 6 cm), apoi ascundeți surplusul de elastic în palma 
mâinii. Strângeți elasticul. Pentru a face ca inelul să se miște, eliberați ușor surplusul 
de elastic în mâna dreaptă, iar pe măsură ce elasticul se restrânge înapoi spre mâna 
stângă, acesta va lua inelul cu el. Secretul este să eliberați ușor și discret elasticul. 
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