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VEDERE CU RAZE X Pentru a începe, luați cele trei bile și cutia magică din setul de magie. Rugați o persoană să aleagă una 
din bile fără să vă spună care, iar apoi să așeze bila respectivă în interiorul cutiei și să îi pună un capac. Ochii dvs. trebuie să fie 
închiși. Apoi spuneți că veți ghici culoarea aleasă. Țineți cutia închisă la spate și repetați același truc ca în jocul "Puterea magică 
de a ghici". Aduceți cutia complet închisă în fața audienței și spuneți ce culoare are bila. 
O BILĂ APARE DE NICĂIERI Faceți o bilă să apară de nicăieri! Țineți o bilă în mână și stați cu spatele spre public. Trasați o bilă 
imaginară în aer cu degetul arătător al mâinii stângi; cu degetele mâinii drepte întinse și palma mâinii spre public, pretindeți că ați 
prins bila imaginară. De fapt, ceea ce faceți este să prindeți bila ascunsă. Rostiți cuvintele "Abracadabra"! Deschideți mâna și 
arătați publicului că bila imaginară este acum reală. 
DEFORMAREA CĂRȚII DE JOC Începeți prin a așeza o carte de joc, dreaptă pe spatele palmei mâinii Dvs. 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 mare posibil. Apoi, înainte de a așeza cartea deasupra mâinii, trebuie să umeziți partea din spate a mâinii 
cu puțină salivă. Pretindeți că vă ștergeți nasul cu partea din spate a mâinii, lingându-vă mâna în timpul procesului. Căldura din 
mână și saliva vor face cartea să se deformeze în mod natural! Cu cât este mai cald și mai umed, cu atât este mai rapidă 
deformarea. 
CARTEA DE JOC APARE ÎNTRE 2 AȘI Cineva din public însemnează o carte, iar voi o faceți să apară între doi ași. Pentru 
început, dați unei persoane din public doi ași roșii și spuneți să-i țină. Deschideți pachetul de cărți de joc în formă de evantai și 
spuneți-i să atingă o carte. Despărțiți pachetul, lăsând cartea să iasă afară pentru a fi însemnată și arătată. Puneți în secret cartea 
ascunsă în "palmă", atunci când amestecați 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 persoana din public să însemneze cartea și apoi 
înmânați-i pachetul, ascunzând în secret cartea în palmă. După ce sunt convinși că această carte este în interiorul pachetului, 
cereți cei doi ași și așezați cartea palmată cu fața în jos, între ași, arătând doar așii cu fața în sus. Spuneți persoanei 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 Selectați doar o parte din pachetul 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.  
CEI TREI MUȘCHETARI  Îndepărtați cei patru valeți din pachetul de cărți de joc și așezați unul din aceștia cu fața în jos pe partea 
de sus a pachetului. Porniți trucul, prezentând ceilalți trei valeți ca fiind cei trei muschetari și afirmând că trebuie să fie întotdeauna 
împreună. Acum rugați o persoană 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 PRIN BRAȚ Fă ca bagheta să treacă prin brațul unui voluntar. Mutați unul dintre capetele albe ale baghetei magice 
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 spre partea opusă. În același timp, trebuie să introduceți bagheta 
magică în mânecă, fără să fie văzută. Din afară apare că bagheta a intrat în brațul voluntarului. 
NUMĂRUL SECRET Pentru a începe, aveți nevoie de un pachet de cărți. Înmânați cărțile unui membru al publicului și cereți să 
amestece pachetul de cărți, apoi 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 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, din 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 DE GĂINĂ 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.  
ÎNDOIREA LINGURII MAGICE! 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. 
CASCADA DE MONEDEPentru 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 
denumită "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 dispa;ră, 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! 
TRANSFORMAREA BAGHETEI MAGICE 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! 
BAGHETA MAGICĂ PLUTITOARE 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. 
TRUCUL CU CEȘTILE 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. 
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!  
DISPARIȚIA INELULUI 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. 
EVADAREA INELULUI 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 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. 

 


