
Комплект за фокуси с шапка 

Melissa&Doug 
Умно зайче 

Фокусът:  Зайче излиза от празна шапка! 

Тайната: Има скрит джоб в шапката. 

Реквизит: Цилиндър, Заек, Магическа пръчица 

Подготовка: Обърнете цилиндъра, както е показано на снимката. Поставете зайчето в джоба на шапката.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представяне:  

1. Сложете шапката на главата си 

2. Свалете шапката от главата си и я покажете на публиката. След което я обърнете и развейте, така че да покажете на 

публиката, че няма нищо в нея. 

3. Поставете шапката на гладка повърхност с отвора нагоре. 

4. Кажете на публиката, че сега ще направите, така че да излезе заек от нея. Изричайки вълшебни думи, развейте 

магическата пръчка вътре и покрай шапката. 

5.  Пъхнете ръката си в шапката и издърпайте зайчето от тайния джоб. 

 
 

Подсказка:  Когато показвате на публиката, че шапката е ‘’празна’’, не им позволявайте да поглеждат  вътре в цилиндъра. 

Размахайте го пред тях, разклатете го с лице надолу, за да им докажете, че няма нищо вътре. Този фокус можете да го 

направите и с монета или друг предмет, като детска количка, накити или шалче. Уверете се, че предмета, който сте избрали е 

достатъчно малък за да се побере в скритото джобче, но така, че да не изпадне от него. 

 

Забавна паричка или зайче 

Фокусът: Вместо паричка от шапката излиза зайче. 

Тайната: В тайното джобче скривате монета и зайче 

Реквизит: Цилиндър, Заек, Магическа пръчица, Монета 

Подготовка: Обърнете цилиндъра и поставете зайчето от едната страна на тайното джобче на шапката, а монетата от другата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представяне:  

1. Предтавете същият фокус като първия ‘’ Умно зайче’’, но покажете монета вместо зайче. 



2. Престорете се на изненадани и убедете публиката, че в шапката е имало зайче, не 

монета. Кажете на публиката, че на обратната страна на монетата е имало изобразено 

зайче, а вие сте толкова добър магьосник, че сте превърнали зайчето в монета.  

3. Пуснете монетата отново в шапката. Размахайте вълшебната пръчица и изречете 

магически думи. 

4. Бръкнете в цилиндъра и пъхнете монетата в джоба, като се уверите, че сте я напъхали от другата страна, не при 

зайчето. 

5. Бръкнете в шапката и извадете зайчето!  

6. Ако желаете, можете да направите фокусът със ‘’ Срамежливото зайче’’, при който зайчето 

изчезва. 

 

Подсказка: Също като при фокусите ‘’Умно зайче’’ и ‘’Срамежливо зайче’’ и този  

фокус може да се предтави с различни предмети. Само се уверете, че сте скрили добре предметите в 

тайното джобче на шапката. 

 

 

 

Срамежливо зайче 

Фокусът: След като може да се появява зайчето (‘’ Умно зайче’’), така то може и да изчезва. 

Тайната: Тайното джобче в шапката, ще скрие зайчето 

Реквизит: Цилиндър, Заек, Магическа пръчица 

Представяне: 

1. След като извадите зайчето от шапката кажете на публиката, че то е срамежливо и иска да се скрие в шапката. 

Поставете цилиндъра с лице към вас и пуснете зайчето вътре.  

2. Кажете на публиката, че сега ще представите следващият невероятен фокус. Сложете  шапката на главата си, но не 

забравяйте, че зайчето е вътре! (‘’ Опа, не мога да сложа шапката със зайчето в нея. По-добре да го извадя! 

3. Пъхнете ръката си в шапката и се престорете, че търсите зайчето опипвайки повърхността, докато всъщност го слагате 

в тайното джобче. Погледнете към цилиндъра и кажете: ‘’ Сега къде изчезна това срамежливо зайче?’’... 

4. Когато зайчето е поставено в джоба, обърнете шапката към публиката и кажете, че срамежливото зайче е изчезнало. 

Сгънете шапката и отново я покажете. След това сложете шапката на главата си за да продължи шоуто! 

 
Магическа шапка 

Фокусът: Тънък велурен диск мигновенно се превръща в цилиндър с едно драматично ‘’Поп’’...и се прибира отново. 

Тайната: Механизмът вътре в шапката е като пружина и я трансформира в различна форма. 

Реквизит: Цилиндър 

Предтавяне:  

От плоска шапка в цилиндър 

 

1. Вземете плоската, сгъната шапка в ръце и я покажете на публиката. Когато сте готови да трансформирате шапката я 

хванете от двете страни с отворът към вас, а върхът да гледа към публиката. 

2. Силно и бързо с едно движение изтласкайте шапката напред с ръце и след това ги приберете към тялото си. Шапката 

ще се превърне в цилиндър. 

 
От цилиндър в плоска шапка 



1. Поставете цилиндъра на равна и гладка повърхност. 

2. Сложете двете си ръце върху краищата на шапката. Здраво натиснете краищата докато цилиндъра спадне. 

 
Толкова е лесно да превърнеш прост магически трик в гандиозно магическо шоу!  Упражнявай, упражнявай, упражнявай! 

Колкото повече правиш тези фокуси сам, толкова по-лесно ще заблудиш публиката по време на своето• шоу....Говори и се 

движи! Разсейвай публиката като и говориш и правиш движения. Използвай колкото се може повече магически думи! Фокус-

Бокус! Абракадабра! Та-Да! Бинго! Преоблечи се! Можеш да сложиш шапка на главата си и разни шарени дрехи. Измисли си 

псевдоним (Господин Магия! Госпожица Мистерия!) и си промени гласа. Подготви и украси на масата за своето 

представление! 


