
 

Grafix Setul magicianului - Trucurile mele preferate [ 16-6532 ] 

Instructiuni. 

Felicitari pentru achizitionarea acestui produs Setul magicianului - Trucurile mele preferate.  Acest pachet si continutul 

sau sunt concepute pentru a va introduce copilul intr-o lume a magiei si iluzionismului. Urmati intotdeauna cu atentie 

brosura cu instructiuni si luati-o impreuna cu dvs. in timpul fiecarui truc. 

Acest joc trebuie jucat cu luminile stinse, pentru a putea vedea iluzii si trucuri ce lumineaza in intuneric. 

Nota: Poti face obiectele de magie mai stralucitoare prin plasarea lor in intuneric inainte de inceperea trucurilor. 

Bagheta stralucitoare. 

Nici un magician nu este complet fara bagheta lui. Flutura-ti bagheta in timpul trucurilor pentru a parea un magician 

profesionist. Nu iti face trucurile fara bagheta. Bagheta straluceste in intuneric. 

Bagheta zburatoare. 

Trucul este potrivit pentru a incepe show-ul. Aceasta va arata publicului indemnarea ta. 

Pentru acest truc, ai nevoie de bagheta magicianului. Prinde incheietura stanga cu mana dreapta astfel sa poti tine 

bagheta pe palma stanga cu degetul aratator drept. 

Bagheta zburatoare profesionala. 

In cazul in care publicul tau cunoaste deja acest truc, tu poti sa-l faci si mai uimitor. Pentru acest truc ai nevoie sa 

pregatesti cateva lucruri inainte de spectacol. Ia vreo 2 elastice (neincluse) si infasoara-le in jurul incheieturii. Apoi pune 

un creion (neinclus) sub elastic cu varful indreptat spre palma. Elasticul va tine creionul in loc si publicul nu va suspecta 

nimic. 

In timpul spectacolului pune pe ascuns bagheta sub varful creionului. Daca palma ta nu e spre public atunci bagheta 

apare ca ar zbura in mod magic. 

Dupa terminarea trucului, impinge creionul sub maneca si arata palma goala. 

Miscarea uimitoare a baghetei. 

Aseaza bagheta pe masa in fata publicului. (trebuie sa fii complet in intuneric). Tot ce trebuie este sa sustii ca ai degete 

magnetice. Arata spre bagheta si aceasta se va rostogoli in mod misterios. Bineinteles ca nu ai puterea sa faci asta, si 

trebuie sa te ajuti in mod secret, sa sufli spre bagheta in timp ce arati spre ea. 

Bagheta mentala 

Poti folosi bagheta pentru a arata ca ai abilitatea de a ghici un numar care tocmai a fost gandit de un ajutor. Pentru a 

face acest lucru, vei avea nevoie de un ceas (nu este inclus). Pune pe ajutorul tau sa se gandeasca la un numar cuprins 

intre 1 si 12, sa spuna: "Acum o sa ating cu bagheta un numar al ceasului. In timp ce fac asta, vreau sa incepi cu numarul 

la care te gandesti si sa adaugi 1 la el de fiecare data cand auzi bagheta. Deci, daca te gandesti la numarul 6, numara 

7, 8, 9 si asa mai departe ... cand ajungi la 20, spune "STOP!". Iata pasii pe care trebuie sa-i faci pentru a le spune 

numarul la care se gandeau. Pentru primele 7 atingeri puteti apasa pe orice numar de pe fata ceasului. La apasarea a 

8-a, trebuie sa atingi bagheta pe numarul 12 de pe fata ceasului. Apoi atinge numerele in ordine inversa in jurul 

cadranului (11,10,9 etc.). Cand striga STOP, puteti fi amandoi surprinsi sa gasiti bagheta exact pe numarul lor! 

Jocurile mintii 

Acest truc este format din 3 cesti si 4 bile. Totusi, publicul tau nu va stii decat de  3 din ele. Numeroteaza fiecare ceasca 

cu 1,2,3. Poti lipi o bucata de hartie cu numarul in timp ce exersezi. Inainte de experiment, pune cestile pe masa cu 

fetele in sus. Pune ceasca 1 in stanga, 2 in mijloc si 3 in dreapta. Acum pune ceasca 2 in ceasca 1 si pune o bile in 

ceasca 2. Apoi pune ceasca 3 in ceasca 2 si pune 3 bile in ceasca 3. 

Bila 1 

Cand sunteti gata sa efectuati acest truc, tineti cestile stralucitoare intr-o mana, tinandu-le pe toate 3 impreuna intr-un 

teanc. Deplasati cestile, tinandu-le impreuna astfel incat cele trei bile sa cada. Aliniati bilele intr-un rand pe masa. Acum 

tineti cestile cu gura  in sus intr-o mana si cu cealalta mana scoateti ceasca de jos (ceasca 1) din teanc. Asigurati-va ca 

tineti gura cestii 1 orientata spre dvs dupa ce ati scos-o din stiva, pentru a nu lasa publicul sa vada in interiorul acesteia. 

Acum rotiti complet ceasca si plasati-o cu gura in jos pe masa, direct in spatele mingii din stanga. Faceti acest lucru 

foarte rapid. Acum faceti aceeasi miscare cu ceasca 2, dar trebuie sa fiti foarte atenti sa nu lasati vreun membru al 

publicului sa vada in ceasca pentru ca vor vedea mingea ascunsa. Asigura-te ca pastrezi gura cestii cu fata spre tine si 

foarte rapid pui ceasca cu gura in jos pe masa si direct in spatele mingii din mijloc. 

Va trebui sa exersati aceasta miscare pentru a o face usor, astfel incat mingea ascunsa sa nu iasa de la locul ei si 

oamenii sa nu o vada. 

NOTA: Amintiti-va ca publicul nu trebuie sa stie ca exista o minge ascunsa sub ceasca 2. Acum, rotiti ultima ceasca cu 

fata in jos pe masa direct in spatele mingii din dreapta. Este important sa intoarceti fiecare ceasca in aceeasi maniera 

asigurandu-va intotdeauna ca gura paharului este spre tine si nu spre public. 

Ridicati mingea din mijloc si puneti-o pe ceasca de mijloc (2). Acum puneti ceasca 3 peste ceasca 2 si a mingii, apoi 

puneti ceasca 1 deasupra cestii 3. Spuneti cateva cuvinte magice si apoi ridicati toate cele trei cesti in stiva tinand de 

ceasca 2. Veti vedea acum o minge pe masa. Publicul va crede ca ati facut ca mingea sa treaca prin plastic solid! 

Sfat: Asigurati-va ca cestile voastre magice stralucesc , asezandu-le inainte in lumina unei lampi inainte sa efectuezi 

trucului tau!  

Bila 2 



Veti face acum aceleasi miscari de baza ca si inainte. Mai intai intoarceti intregul teanc astfel incat ceasca 2 este acum 

cu gura in sus si ceasca 3 este stivuita sub ea si ceasca 1 este la fund. Intoarceti ceasca 1 si puneti-o cu gura in jos pe 

masa de langa singura minge care tocmai a fost dezvaluita. Apoi luati ceasca numarul 3, intoarceti-o si puneti-o pe 

singura minge care tocmai a fost dezvaluita. Aceasta este ceasca cu care trebuie sa fii cel mai atent, pentru ca este 

ceasca unde este ascunsa mingea suplimentara. Amintiti-va, publicul nu stie despre asta minge. Acum, rotiti ceasca 2 

si puneti-o in partea dreapta a cestii 3. Luati acum 1 din cele 2 bile ramase pe masa si puneti-o in cesasca 3. Asezati 

ceasca 2 deasupra cestii 3 si bila, apoi puneti ceasca 1 pe ceasca 2. Spuneti publicului ca intentionati sa faceti ca cea 

de-a doua minge sa se alature primei. Spuneti cateva cuvintele magice si ridicati teancul de cesti (cea de jos fiind ceasca 

3), asa cum ati facut inainte. Audienta va vedea acum 2 bile! 

Bara 3 

Acum intoarceti intreagul teanc din nou cu gura in sus. Ordinea stivei este acum ceasca 3 in partea de sus, ceasca 2 in 

mijloc si ceasca 1 in partea de jos. Inca o data, luati ceasca de jos (1), rotiti-o si plasati-o in partea stanga a celor doua 

bile care tocmai au fost dezvaluite. Indepartati cu grija ceasca 2 care are mingea ascunsa,  rotiti-o si puneti-o pe partea 

de sus a celor doua bile. Acum vor fi trei bile sub aceasta ceasca, dar publicul va crede ca sunt doar doua. 

In cele din urma, intoarceti ceasca 3 si plasati-o in partea dreapta a cupei 2. Pentru aceasta parte a trucului veti face ca 

aceasta a treia minge sa treaca prin doua cesti in loc de una singura. Acum puneti ceasca 3 deasupra cestii 2, apoi 

plasati ultima minge in partea de sus a cestii 3 si apoi puneti ceasca 1 sus pentru a finaliza teancul. 

Fa un gest magic (sau, de data aceasta, adu pe cineva din public sa faca gestul pentru tine) si ridica intregul teanc in 

sus, tinandu-l din partea de jos a cestii 2 si ve vedea toate cele trei bile. 

Bila invizibila. 

Ai putea pune capat rutinei din ultimul tau truc si sa incerci acest SHOWSTOPPER adevarat! Fa acest truc exact asa 

cum ai facut si ultimul, dar dupa ce ai aratat cele trei bile sub cesti roteste din nou cestile cu gura in sus. Acum ceasca 

de jos (1) are mingea ascunsa in ea. Intoarce cu grija aceasta ceasca si pune-o peste cele trei bile de pe masa. Intoarce 

ceasca 3 de langa si asez-o in dreptul cestii 1. Acum, spune publicului ca exista o minge invizibila in buzunarul tau. 

Acum, trebuie sa-i faci sa creada ca iei mingea din buzunar si plaseaza bila invizibila in partea superioara a cestii mijlocii 

(1). Apoi pune ceasca 2 deasupra cestii 1 si ceasca 3 deasupra cupei 2 pentru a termina teancul de cesti. Spune cuvintele 

tale magice preferate si cand sunt ridicate cestile, acum sunt patru bile sub cupa 1! 

Trucul cu inelele unite stralucitoare. 

Incepeti trucul cu inelele de pe masa. Suprapuneti inelele astfel incat spatiul din fiecare inel sa fie ascuns. Ridicati un 

inel in fiecare mana, asigurandu-va ca degetele ascund orificiul din fiecare inel. 

Spectatorii vor crede ca vad tot inelul, dar, de fapt, pastrati gaura ascunsa in orice moment. Doar pretindeti ca intoarceti 

inelul si lasati-l sa alunece prin maini. Aduceti ambele inele impreuna (ascunzand gaura din inele intre degetul mare si 

degetul aratator). Impingeti-le impreuna de cateva ori apoi impingeti unul din inele prin gaura din celalalt inel. Faceti 

acest lucru in timp ce degetul indicator ascunde gaura pentru public. 

Cand faceti aceasta miscare, doriti sa fiti cat mai convingaror posibil, asa ca va parea ca frecati inelele impreuna. Orice 

miscare brusca va parea nefireasca si ciudata. 

Dupa ce ati efectuat mutarea, lasati unul din inele sa cada si aratati ca acesta are legaturi magice cu celalalt inel. Repetati 

pana cand toate inelele sunt legate intre ele. Pentru a scoate din nou inelele, inversati pur si simplu miscarile. Pe masura 

ce le despartiti, puteti sufla magic si apoi le separati. 

Trebuie sa stii ca aceasta poate fi o miscare dificila pentru a le desparti ca la inceput. Puteti gresi prin a omite gaura si 

sa le loviti. Nu va faceti griji cu putina practica veti reusi. In cele din urma, pur si simplu efectuati miscarea deconectarii 

si va intoarceti la normal. Pentru a termina trucul, plasati inelele inapoi pe masa, suprapunandu-le pentru a ascunde 

gaurile. Doar asigurati-va ca publicul dvs. nu apuca inelele. Acum stiti cum sa realizati trucul cu inelele unite stralucitoare. 

Sfat: Asigurati-va ca inelele magice stralucesc, asezandu-le inainte de truc sub o lampa! 

Batista disparuta 

Aseaza degetul de plastic pe degetul tau mare de pe mana dreapta, inainte de a merge in fata publicului. 

Desfa batista si flutura-o inainte si inapoi de la o mana la alta, in timp ce spui publicului ca vei face sa dispara batista. 

Fa un pumn lejer cu mana stanga si, transferand batista din stanga spre mana dreapta, apuca degetul mare al mainii 

drepte si trage degetul de plastic printr-o miscare rapida. Acum este ascuns in mana stanga. Aseaza batista sub  degetul 

ascuns. Publicul va crede ca o pui direct in mana. 

Utilizeaza degetul mare de la mana dreapta ca si cum ai impinge batista in mana stanga in timp ce in secret scapa 

degetul de plastic. Pune  mana deoparte, ascunzand degetul mare in spatele celorlalte degete. Acum arata spre mana 

stanga in timp ce o deschizi pentru a arata ca batista a disparut. 

Cu o miscare similara, adu inapoi degetul de plastic in pumnul mainii stangi. Fa ca batista sa reapara treptat scotand-o 

din degetul ascuns. In timp ce fluti batista pune in buzunar in secret degetul de plastic. 

Nota: Asigurati-va ca batista voastra magica straluceste, asezandu-o inainte de truc sub o lampa. 

Cutia magica stralucitoare. 

Odata construita, cutia dvs. de iluzii stralucitoare va avea o usa pe ambele parti, o usa la un capat si un panou secret 

de separare in mijlocul cutiei.  

TOP SECRET: Panoul de separare nu trebuie dezvaluit publicului! 

Incepeti trucul vostru, aratand publicului o parte a cutiei, deschideti usa pentru a arata ca nu exista nimic inauntru. 



Disparitia 

Spuneti publicului ca acum veti face sa dispara iepurele. 

Deschideti usa de la capat (marcata cu sigla stralucitoare si impingeti iepurele stralucitor in partea din spate a panoului).  

Spuneti cateva cuvinte magice si apoi deschideti usa pe partea din fata a cutiei. Iepurele a disparut! Acum, inchideti din 

nou usa si, cu o manevra subtila, intoarceti in secret cutia astfel incat usa de pe cealalta parte a cutiei sa fie pozitionata 

spre public. Spuneti cateva cuvinte magice si spuneti ca "iepurele va reaparea acum ". Deschideti usa casetei si iepurele 

stralucitor a reaparut! 

Dulciuri magice 

Inainte de spectacolul magic, plasati niste dulciuri (nu sunt incluse) in spatele panoului de separare. Inchideti toate usile 

la cutie. In timpul spectacolului, afisati caseta si aratati ca cutia este goala - aveti grija sa deschideti caseta din partea 

opusa cu dulciurile. Acum spuneti publicului pentru ca sunt atat de speciali incat veti face dulciuri magice! Faceti cateva 

gesturi magice la cutie, apoi cu cutia inclinata spre dvs. deschideti usa de la capat si turnati dulciurile in mana. Asigurati-

va ca nimeni nu vede panoul de separare cand deschideti capacul. 

Camera magica 

Cheia pentru cele mai multe trucuri este ca acestea sa se pregateasca inainte de spectacol. Puneti o fotografie mica in 

spatele panoului de separare. Incercati sa aveti o fotografie cu voi imbracati cu ceea ce purtati in timpul spectacolului. 

In timpul spectacolului, aratati caseta ca este complet goala si apoi explicati ca este noua dvs. camera. Tineti cutia ca si 

cum ar fi o camera foto, zambiti si pretindeti ca faceti o poza cu voi insiva. Apoi scoateti fotografia din cutie. Caseta ta 

s-a transformat intr-o camera magica! 

A se prosti 

Pune in caseta o imagine amuzanta a voastra in loc de o fotografie reala, apoi in timpul spectacolului pune pe unul din 

membrii publicului sa-ti  faca o "fotografie" cu camera ta in forma de cutie. Cand scoti poza, poti sa spui: "Chiar arat 

asa?" Publicul va da din cap si va spune da, iar tu vei rade si vei aplauda. 

A face bani 

Inainte de spectacol, pune niste bani in cutie (nu sunt inclusi) in spatele panoului ascuns. Cand esti gata sa efectuezi 

trucul, arata publicului partea goala a cutiei si pune niste bucati albe de hartie (nu sunt incluse) in cutie. Apasa caseta si 

spune cateva cuvinte magice, apoi deschide caseta si scoate banii. Publicul va fi uimit! 

Plicul magic 

Inainte de a incepe, ia doua plicuri de aceeasi culoare, lipeste-le impreuna fata in fata foarte atent (adezivul nu este 

inclus). Ar trebui sa ai acum ceea ce arata ca un plic cu o clapa pe ambele parti. Cand faci acest truc, asigura-te ca nu 

lasi publicul sa vada ca plicul are doua clapete! Intr-unul dintre plicuri plaseaza o carte de joc. In timpul spectacolului, 

afiseaza plicul gol si apoi inchide-l. Pune plicul jos si roteste-l in secret. Acum poti deschide plicul dupa ce ai lovit cu 

bagheta pentru a arata ca o carte a aparut magic inauntru! 

Blocuri  mentale 

Vei avea nevoie de plicul dvs. special pe ambele fete (ca in trucul de mai sus), impreuna cu doua bucati mici de hartie. 

Pe o parte a hartiei scrie: "Veti alege roz" si pe cealalta parte scrie: "Veti alege galben". Puneti acest lucru intr-o parte a 

plicului dvs. dublu. Pe cealalta bucata de hartie scrie: "Veti alege albastru", iar pe de alta parte scrieti: "Veti alege verde". 

Pune aceasta hartie in cealalta parte a plicului. Cand esti gata sa efectuezi trucul, scoate cuburile albastru, verde, galben 

si roz si rugati pe cineva din public sa ridice unul si sa-l tina. Intreba-i daca vor sa-si schimbe parerea. Odata ce au luat 

decizia finala, deschide plicul pe partea corecta si scoate cardul (cu fata corecta in sus) pentru a arata ca ai prezis ce 

culoare urmau sa aleaga. Fa acest lucru pe cont propriu, astfel incat sa poti scoate cardul corect fara ca acestia sa stie 

ca exista ceva scris pe cealalta parte. 

Bilele care graviteaza 

Acesta este un truc foarte simplu, dar in intuneric poate arata ca o iluzie uimitoare. Tot ce faci este sa atasezi bilele la 

un fir invizibil si apoi ataseaza snurul de degete facand o bucla. Tine bilele in mana si spune publicului dvs. sa se uite 

foarte atent, pe masura ce ve lasa bilele si le veti face sa pluteasca in aer. Elibereaza bilele de pe mana dvs. si urmareste 

cu uimire cum bilele stralucitoare plutesc sub mainile tale, chiar in fata ochilor publicului . 

Sfat: Asigura-te ca bilele tale magice stralucesc asezandu-le in lumina de la lampa inainte de a face acest truc! 


