
Фокуси – Голям комплект 

                  Седем професионални магически трикa, лесни за научаване и изпълнение 

 

Специална селекция от магически пособия и комплекти. Дори никога да не сте играли по този начин, сега ще можете да 

се забавлявате с приятели. Предлагаме ви 7 магически номера. Триковете се научават лесно от приложеното DVD.  

Съдържание: 

- DVD с показани триковете и инструкции на английски и китайски 

- 5 цветни карти с числа и една тайна карта 

- Едно голямо сърце-гъба и 3 малки 

- 3 двустранни монети 

- Гумен пръст 

- Клипс за закачане на панталон 

- Две големи и две малки кутии 

- Червена пръчка за монети 

- Два жълти ринга 

- Оранжево въже 

- Ластичета 

- Бели въжета 

 

1. Магически номер с числа 

Магьосникът показва 5 карти, всяка от които има 4 секции с 4 различни цвята и 4 различни цифри. Моли някого от 

публиката да си избере 4 карти и да запомни по 1 число от всяка. Това избрано число, трябва да се покрие с монета. След 

като човека от публиката приключи с избирането на карти и числа, магьосника може веднага да съобщи общия сбор на 

избраните числа. Сега помолете човека да събере тези числа. Резултатът трябва да съвпадне с числото, което магьосника 

е обявил преди малко.  

Реквизит: 

1. Пет карти с числа 

2. Специална карта, която ще помогне на магьосника да направи събирането. 

3. Четири монети или вземете назаем от публиката. 

Подготовка: 

Сложете 5-те карти и специалната карта в два различни джоба. 

Презентация пред публиката 

Покажи 5-те карти на пубкиката. Обясни, че това са 5 карти с различни цифри и че сега някой трябва да избере 4 от тях. 

Не е нужно ти да видиш кои са те. След като човека от публиката си избере, постави останалата карта с лицето надолу 

към масата. Докато го правиш, тайно запомни числото в червения и сектор. Вземи 4 монети и помоли човека да покрие с 

тях по едно произволно избрано от него число от всяка карта с условието само те да са в различни цветове. В това време 

се отдръпни назад, тайно изкарай специалната карта от джоба си, за да видиш верния отговор.  

След това попитай  човека дали запомни закритите числа и дали може да си събере. Бъди сигурен, че ще ти каже, че не 

може. Ти кажи верния отговор, помоли и човека все пак да ги събере. Отговорите ще съвпаднат.  

Тъй като картите са 5, има 5 възможни отговора.   

Този номер е забавен, но е и предизвикателство към интелекта. Вие можете да промените или направите ваши  

вариации на този магически трик. 

 

2. Освобождаване от смъртоносния възел 

Халките вързани във въжетата, могат да се освободят от тях по магически начин.  

Реквизит:  

Пръчка, две въжета, два ринга 

Презентация пред публиката:  

Провесете двете въжета през пръчката и ги завържете на възел. Дайте ги на публиката да провери. Пъхнете двата ринга 

от двете страни. Завържете възели от двете страни. Вземете въжетата отново. С лявата си ръка вземете възелите и 

ринговете. С дясната ръка издърпайте пръчката. Помолете някой от публиката да затегне възелите на въжетата. 

Ринговете ще се освободят магически.  



Този номер е забавен, но е и предизвикателство към интелекта. Вие можете да промените или направите ваши  

вариации на този магически трик. 

 

3. Магическо въже 

Запознайте себе си и вашата публика със самата същност на китайската магия – три различни по дължина въжета се 

превръщат във въжета с еднаква дължина. Това е древна китайска магия с изненадващ ефект, за която са нужни много 

прости умения.  

Инструкция: 

Покажете трите различни по дължина въжета на публиката. Прехвърлете ги от дясната в лявата си ръка. Прекарайте най-

късото въже (А) покрай най-дългото (С). Прекарайте и средното въже (В). Вземете трите долни части на въжетата в 

дясната си ръка, затегнете ги все едно изглеждат с еднаква дължина. Разтворете другата си ръка и я покажете на 

публиката. Продължете с прегъванията на въжетата по описания във видеото начин. Упражнявайте се, докато добиете 

усет и увереност.  

Този номер е забавен, но е и предизвикателство към интелекта. Вие можете да промените или направите ваши  

вариации на този магически трик. 

 

4. Гръмотевичната кутия 

Монетата влиза бързо в торбичката в кутията.  

Реквизит: Голяма кутия с друга, по-малка в нея, торбичка, три гумени ленти, фуния. Фунията тук е ключът към магията и 

трябва да я пазите в тайна от публиката.  

Подготовка:  

Използвайте гумената лента, за да залепите торбичката към малкият край на фунията. Сложете торбичката в малката 

кутия, като оставите малка част да се вижда. Залепете малката кутия с гумена лента и сложете малката кутия, която е 

свързана с фунията в голямата кутия. Залепете голямата кутия с гумена лента. Благодарение на големия край на фунията 

монетата може да се плъзне бързо в торбичката.  

Гръмотевичната кутия трябва да е скрита или закачена на колана ви, далеч от погледите на публиката. Вземете я и я 

сложете във фунията. 

Поискайте монета, отбележете си я. Отлепете голямата кутия, малката кутия и торбичката. Белязаната монета си стои 

вътре. Пазете фунията далеч от погледите на публиката.  

Този номер е забавен, но е и предизвикателство към интелекта. Вие можете да промените или направите ваши  

вариации на този магически трик. 

 

5. Взаимно привличане 

От едно гумено сърце, можете да направите две. Това може да стане във вашите или в ръка на човек от публиката. Това 

е номер, особено подходящ за влюбени.  

Реквизит: едно голямо и четири малки сърца.  

Натиснете дупката в долната част на голямото сърце. Тя ще стане полукръг. Свийте едно от малките сърца, колкото може 

повече и го пъхнете между палеца и показалеца си.  

Презентация пред публиката: 

Като не позволявате публиката да вижда сърцето скрито между палеца и показалеца ви, затиснете малкото сърце към 

масата с показалеца и средния ви пръст. Вземете две сърца в лявата си ръка. Разтъркайте ги няколко пъти с две ръце, 

произнасяйки вълшебни думички. Отворете бавно дясната си ръка. Едно сърце е станало две.  

Вземете 2 сърца в дясната си ръка. Прехвърлете ги в лявата, стискайки ги. Тайно, едното трябва да остане в дясната ръка. 

Направете го бързо, така че публиката да не разбере. Стискайки сърцето в лявата ръка, духнете към нея и кажете 

„Изчезни”. И така в нея е останало само едно сърце.  

Можете да продължите да се упражнявате в различни вариации на този номер, както е показано във видеото. Той се 

изпълнява пред публика само след много упражнения. Този номер е забавен, но е и предизвикателство към интелекта. 

Вие можете да промените или направите ваши  вариации на този магически трик. 

 

6. Мултифункционален комплект за изчезване 

Шалове, кърпички, монети взети от публиката или свои могат да изчезнат и да се появяват отново в ръката на 

магьосника.  

Реквизит: един еластичен комплект за изчезване – пластмасов пръст с прикачено към него с помощта на еластично въже 

помагало.  



Подготовка: Сложете си пръста. Пригответе си втори комплект от същите неща, които смятате да карате да изчезват – 

кърпичка, шалче или монета. Скрийте ги на една страна, невидими за публиката. Когато общувате с публиката дръжте 

фалишивия палец на левия си юмрук. Еластичното въже трябва да е в лявата ръка и публиката да не го вижда. Нека 

някой от публиката даде монета, шалче или друг предмет, който обаче трябва да е същия като този, с който магьосника 

ще работи. Вземайки го, магьосника трябва да се постарае бързо да го сложи в гумения пръст. В същото време дясната 

ръка трябва да покрие левия юмрук. Опънете левия юмрук. Ето че шалчето/ монетата са изчезнали. Ако искате да се 

появят пак направете магическите жестове с предварително подготвените шалче/ пари.  

За магьосника ще е по-добре да има дълга пелерина или подобно облекло. 

Този номер е забавен, но е и предизвикателство към интелекта. Вие можете да промените или направите ваши  

вариации на този магически трик. 

 

7. Пари от въздуха 

Подготовка: прилепете монетката към червената пръчка 

Прикривайки с едната ръка пръчката я обърнете, извадете монетата, обърнете я, сложете я обратно и ето че можете да 

покажете на публиката истинска монета.  

Можете да потъркате пръчката към масата или дрехата си, за да изглежда като истински магически номер. 

Този номер е забавен, но е и предизвикателство към интелекта. Вие можете да промените или направите ваши  

вариации на този магически трик. 

 

Подходящо за деца над 3 години 

 
Вносител:  
Раяленд ООД 
гр. Варна, бул. „Цар Освободител”39  
тел: 052/ 566464  
www.rayatoys.com 
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