
Забавна магия 

Тайните на най-известните магьосници в света 

 

 

 Отваряйки тази кутия, ще попаднете в прекрасния свят на магиите. Ако искате да напредвате в тази област, това означава да подобрявате уменията си 

постоянно. Важна е както практиката, така и подготовката за всеки номер. Колкото повече правите тези две неща, толкова по-лесно ще ви става с времето. 

Четете много. Посещавайте магически шоута – винаги можете се учите от другите, дори от грешките им. След като изберете номер, който ще правите, 

знайте че винаги трябва да го представяте по оригинален начин, със стил и личен почерк. По-старите и класически номера са сред най-добрите, но и те имат 

нужда от оригинално представяне. Ако искате всичко да се получи идеално пред вашата публика, трябва предварително да се упражнявате много. Никога не 

разкривайте тайните на други хора, освен на такива, които са запалени и искат да правят магически трикове също като вас. Знайте, че ако публиката знае 

тайната на номерата, то номера губи своето очарование и тайнственост. Не повтаряйте триковете пред публиката.  Нека шоуто ви не е твърде дълго. 

Кратките, но добри шоута са по-ценни. Ако стане гаф, продължете възможно най-бързо със следващия номер. И накрая, запомнете че Магията е забавление. 

Вие сте този, който трябва да се забавлява на първо място. Публиката ще ви последва. 

 

Кратка история на магическите номера 

 

Думата Магия произлиза от старата дума MAGUS , която се използвала за жреца на медите и персите. Най-старият магически трик навярно е този с малките 

чашки и топчетата / тука има – тука няма/. В миналото римляните го наричали  Acetabularius, което значи „онзи, който прави номер с малките чашки. 

Според папируси намерени в стара египетска гробница, можем да кажем, че най-първият илюзионист  се казвал ДЕДИ. Той живял по времето на 

управлението Khufru, известен и като Keops  - фараон на Египет и строител на голямата Хеопсова пирамида в Гиза. Деди бил легенда и дори всявал страх с 

магиите си сред своите съвременници. Дори самията фараон желаел да гледа негови представления. Деди играел на сцената в каменния дворец в Мемфис, 

Египет. Този дворец бил дом на кралете на Египет в продължение на 5000 години.  

Един от триковете му(за които знаем от древните надписи)  бил да поиска гъска като реквизит. Отрязвал главата и с нож, поставял е в дланта си. Пред 

изумените очи на Фараона, той помилвал гъската, правил магически жестове и заклинания, след което поставял животното на земята и то започвало да 

ходи......с главата си на мястото и.  

Последователите на Деди твърдели, че са изпратени от Боговете. За да убедят хората в това, измисляли и демонстрирали невероятни илюзии. Имало статуя 

в храма на Богиня Isis, от която непрекъснато изтичало вино към олтара, за да могат другите Богове да пият.  

Средновековието е известно с Християнството. И тогава имало магии, просто се деляли на три вида:  

- Елегантна магия, практикувана пред благородници и крале 

- Улична магия, за простолюдието на улицата 

- Черна магия, тайна, при която хората се опитвали да овладеят свръхестествени сили 

Пътуващите илюзионисти ходели от град на град с реквизита и номерата си – топчета, върви, зарчета, карти. Понякога получавали аплодисменти, понякога 

се проваляли. Представата за успешно или неуспешно магическо шоу продължила до късния XVII век. Малко по малко идеята за илюзионистите 

прогресирала и се подобрила, но основно в Европа. Публиката започнала да вижда илюзионоста като човек на изкуството и творец, който почти винаги ще 

има успех. След края на XVII век магическите шоута започнали да се правят в големи и хубави зали. Пример за илюзионисти, които изумявали 

съвременниците си със своята елегантност на изпълнението  са Philippe и  Pinetti.  

XIX век е кулминацията на илюзионизма. Появил се магьосник, който напълно променил и обновил това изкуство. Той впечатлявал с умения, 

интелигентност и изтънчен вкус.  За повече от век  всички илюзионисти били повлияни от неговото име и стила му. Името - Робърт Худини.  

Различните магии 

 

Илюзионизма се разделя на:  

- Магия за сцена – Огромен  реквизит/ Обща Магия/ Манипулация 

- Салонна Магия 

- Магия близо до или върху маса 

- Хумористична Магия 

Термини 

 

Асистент – помагач на магьосника. 

Тесте, колода карти – използват се Испански (те напомнят картите таро и изобразявали средновековното разделение в обществото – монети /търговците/, 

дървени прътове/селяните/, мечове/армията/, бокал/църквата/)  и Френски - ( пика, купа, каро, спатия) тип. 

Разбъркване на картите – картите се разбъркват. 

Смяна: тайно се сменя нещо с друго нещо 

Изненадваща поява – на панделки, кърпички и др. 

Цепене на тестето карти – отделят се (на око) половината карти и се поставят отдолу другите.  

Изчезване на нещо – по време на игра предмета изчезва изненадващо за публиката. 

Ефект - впечатлението и ефекта, който магьосника оставя в публиката. 

Скриване в дланта - жеста със скриването на малък предмет в дланта. 

Изчезване - как се случва изчезване на предмет от ръката на илюзиониста. 

Сцена – мястото където илюзиониста прави своите номера. 

Нарочена карта – трик с който карате някой от публиката да си избере карта , но тя е тази, която магьосника си е избрал.  

Номер– трик с хумористичен ефект. 

Умение – най-важното качество на всеки илюзионист е умението, сръчността и ловкостта в пръстите. 

Илюзионизъм – изкуството да се създават илюзии, а публиката да ги приема буквално. 

Много ръце – общо име за правене на някои от триковете. 

Книги за правене на магии – най-добрият начин да четете и научавате нови трикове, изпълнявани с ръце. В книжарниците може да намерите безброй 

много. 

Magia de cerca/ close up – трик изпълнен много близко до публиката. 

Манипулация – необходимите движения и маневри (най-вече с ръце), нужни за правенето на илюзии.  

Вълшебни думи – абракадарба и др. – те усилват впечатлението на публиката. 

Илюзионизъм/ Фокусничество – буквално значи да правиш бързо неща с пръстите си. Означава същото като магия.  

Излюзионист/ Фокусник  

Програма – последователността на трикове и игри с публиката, които магьосника прави. 

 

 



 

Египетски чашки 

 

Това е един от най-старите магически трикове. Макар тогава да са нямали пластмасови чаши и зарчета 

е известно че още египетските магьосници по времето на Фараоните и след това в Средновековието са 

намирали начини на правят този номер без пластмасови чашки и дунапренени зарчета. 

 

Това, което публиката вижда: две малки дунапренени зарчета и две чаши в странни и необясними за 

публиката комбинации. 

 Реквизит: две малки чаши и три дунапренени зарчета 

Представяне:  

1. Изкарайте от Магическата си кутия 2 чаши и ги поставете на масата една до друга. Сложете по едно 

дунапренено зарче до всяка от тях. Скрийте третото зарче, публиката не трябва да знае за него. Скрийте го в дясната си ръка между показалеца и средния 

пръст (фиг.1). Извийте леко пръстите, без напрежение. Дланта ви трябва да е обърната към 

вас и зрителите да не виждат зарчето в ръката.  

2. С дясната ръка (тази в която е скрито третото зарче) вземете едната чаша по начина 

показан на фиг.2. Зарчето бива притиснато/смачкано между пръстите ви и стената на 

чашата. Покажете на зрителите вътрешната, празна част на чашата и кажете: „ Ще поставя 

тази чаша на масата”. Преди да го направите, прехвърлете чашата в лявата си ръка. Докато я 

слагате на масата, отпуснете напрежението в пръстите, като при това зарчето трябва влезе в 

чашата.  (фиг.3). В същото време лявата ръка бързо слага чашата с отвора нагоре. Ако го 

направите достатъчно бързо, зарчето няма да изпадне и ще остане в чашата. За това трябва 

да упражнявате този момент много, докато се получи добре.  

3. Вземете едно от зарчетата от масата и го поставете в обърнатата чаша (фиг.4). 

4.Поставете втората върху нея, пак с отвора нагоре, като купчина (фиг.5). 

5.Потупайте с пръст върху чашите и кажете нещо като : „Ето, случва се, случва се!”. Бързо 

вдигнете купа с чаши (т.е. двете чаши) и публиката ще види зарче най-отдолу. Те ще си 

мислят, че това е онова зарче, което са видели преди това.  

6. Следва най-магическата и трудна част  - трябва да преброите чашите една по една, показвайки ги, но внимавайки никой да не види зарчето между тях. С 

лява ръка вземете две чаши, с широката им част нагоре (фиг.6). Дясната ръка взема третата чаша от долу и казвате : „Едно”. Слагате я на масата с широката 

част надолу. Без да се бавите, вземате долната, тази със зарчето и казвате „Две”, в същото време я слагате върху върху предишната. Ако стане достатъчно 

бързо, зарчето няма да изпадне от дъното и ще остане скрито за зрителите.  

7. Кажете „Ще продължим с другото зарче” и започнете да оставяте чашите на масата в следния ред: дръжте ги в лява ръка с широката част нагоре. Вземете 

първата от най-отдолу и я поставете рязко на масата. Оставете я на 10см. от зарчето. Вземете втората (със зарчето скрито в нея) и я сложете рязко и бързо 

върху зарчето, което стои на масата. Така скритото зарче ще падне на масата, но това ще стане тайно и неразбрано от публиката.  

8.Повтаряйте стъпки 3,4,5,6 при които две  зарчета ще се „срещат” под една чаша.  

9. При завършване на номера, пребройте чашите (със скритите зарчета), както при стъпка 6, разделете ги, насочени към вашата Магическа кутия и ги 

приберете. 

 

Вариант на този трик с 3 чаши и 4 топчета: 

 Сега ще са ви нужни три чашки да не са прозрачни може от кафе и четири топчета направете си ги от хартия. Преди да излезете пред публика, съберете 

чашките една в друга,като предварително сложите едно от топчетата в средната чашка,а другите три в най-горната.Като излезете,трябва да държите 

чашките събрани така,че топчетата да не паднат. Сега изсипете трите топчета от най-горната чаша върху масата и ги наредете на около 10см едно от друго,в 

редица.С дясната ръка вземете най-горната чаша и я обърнете зад първото топче. Направете същото с останалите две чаши,като внимавате топчето от 

средната чаша да не падне.Обръщането става с много рязко движение,което трябва да отработите. Сега зад всяко топче има по една чаша.Сложете средното 

топче върху средната чаша и захлупете с останалите две отгоре. Почукайте върху чашите и повдигнете най- долната. За публиката, топчето ще е преминало 

през чашата и паднало под нея. Фокусът свършва когато и трите топчета се озоват отдолу. 

 

Летящите чашки 

 

Фокусът, който ще научите сега е малко по-труден от обикновено, изисква малко повече материали, тренировки и подготовка и може би ще трябва да го 

прочетете няколко пъти преди да разберете как точно да го направите, но повярвайте, накрая всички тези усилия ще си 

заслужават. Сега ще разберете и защо.  
Представете си, че вече сте направили всичко и представяте фокуса пред публиката си. Поставяте две чаши върху книга, а 

книгата покривате с кърпичка. След това взимате книгата, обръщате я и чашите си остават там, сякаш са залепени. Но след 

като отново оставите книгата, може да помолите някой доброволец да дойде и да се увери, че те не са залепени с нищо. 
Каква магия, нали?  

 
И така, за да направите тази магия, ще са ви необходими:  

- две пластмасови чаши от вашия комплект за магии или картонени или стъклени чаши  

- /носна/ кърпичка  
- парче връв  

- ножица  

Какво трябва да направите:  
1. С връвта ще построите "необходимото средство" за фокуса. Направете на връвта два дебели възела, на разстояние един 

от друг около 1-2 см. След като добре ги стегнете, изрежете връвта отстрани на възлите. Трябва да остане само едно 

въженце с по един голям възел на всеки край.  

2. Преди да започнете фокуса сложете връвта вътре в кърпичката и я сгънете. След това фокусът може да започне.  

3. Слагате книга върху масата и казвате: "Ще я покрием с кърпичката, защото аз съм омагьосал тази кърпичка и сега тя е 

вълшебна". Вземате кърпичката с предварително завитата в нея връв, и увивате книгата. Връвта трябва да остане между 
книгата и гънките на кърпичката. Като завивате книгата, връвта трябва да е скрита. Затова може би ще ви трябват няколко 

тренировки пред огледалото, докато намерите най-добрия начин, по който да го правите, без да се забележи връвта.  

4. Поставете чашите с отвора надолу върху книгата покрита с кърпичката. Едната от тях върху единия възел, а другата върху другия.  
5. Вземете книгата, сякаш е поднос, с палеца по средата на двете чаши. Натиснете с този пръст, по такъв начин, че чашите да останат захванати между 

пръста и двата възела.  

6. Обърнете "комплекта". Чашите остават магически във въздуха.  
7. За да завършите фокуса, отново ги обърнете и помолете някой да дойде и да постави чашите на масата, за да се увери, че са най-обикновени чаши.  

фиг.1  

фиг.3 
 

Фиг.1 

Фиг.3 



Изчезващата чашка 

Това, което публиката вижда: чашка, покрита с кърпичка изчезва от ръката 

ви. 

Реквизит:  

- пластмасова чашка от магическия ви комплект 

- /носна/ кърпичка  
- ластик 

 

Представяне: преди да започнете, сложете гумения ластик около отвора на 
чашката. По-добре да не е бял, за да не се различава лесно.  

1. Поставете с лява ръка чашката с отвора нагоре (фиг.1) 

2. Покрийте я с кърпичката. 
3. Поставете пръстите на дясната си ръка в чашката, като натискате 

кърпичката.  
4. Лявата ръка, която е покрита с кърпичката , изтиква ластика от ръба на чашката, така че той се прехвърля около пръстите на другата ръка и 

кърпичката.  

5. Ластикът около пръстите ви, ще остави впечатлението, че чашката е още там. За да премахнете ненужната чашка без никой да ви види трябва: 

- Да повдигнете с дясна ръка кърпичката и ластика бавно, гледайки я постоянно, докато стигне нивото на очите ви.  

- В същото време да махнете лявата си ръка с чашката, прекарвайки я бързо покрай лявата страна на тялото и пускайки я в левия си джоб. В този 

момент може да кажете: Трябва ни малко магически прах  - след което да извадите от левия си джоб предварително поставена солница, /която 

може да е пълна със сол, пудра, брашно/ веднага след като сте оставили чашката там.  

6. След като поръсите с „магическия прах” , оставете солницата на масата и върнете лявата си ръка под кърпичката.  
7. С лява ръка избутайте ластика така, че да освободите пръстите и кърпичката. Ластика хванете с дясна ръка, държейки го под кърпичката. Това 

става в момента, в който разкривате на всички, че чашката е изчезнала, а лявата ви ръка напълно празна. С дясната държите само кърпичката, 

разтърсвайки я. Никой няма да забележи ластика между гънките и.  
 

Фокус със зарчета 

 

Това, което публиката вижда: Вие поставяте две зарчета в джоба и едно в ръката си. Трите ще се озоват в джоба.  

Реквизит: 3 зарчета 

Представяне: Поставете трите зарчета на масата, така че публиката да ги види. Вземете първото. Него пуснете в джоба си. Вземете второто и 
кажете: „ Това зарче ще поставя в ръката си” . Направете такова движение, все едно го слагате в лявата си ръка, но всъщност не го пускайте. Не 

правете резки движения с пръстите на дясната си ръка, просто ги подпрете на лявата си длан, която сте присвили, така че да изглежда естествено, 

докато пръстите на дясната се разтварят за да оставят зарчето, което трябва да скриете между палец, показалец и средния си пръст. С пръстите на 
дясната ръка и скритото зарче между тях, вземете третото зарче от масата и го пуснете в джоба си. Едновременно с това оставяте и скритото в 

джоба. Кажете на публиката: „ Оставихме едно в ръката и две в джоба”. Попитайте ги. „ Колко зарчета имам в ръката?” Те ще отговорят, че е 
едно. Отворете ръката си, така че да видят, че тя е празна, след което извадете трите зарчета от джоба си.  

 

Друг фокус със зарчета 

 

Това, което вижда публиката: зарче изчезва от ръката на фокусника и се появява в ръката на зрител. 

Реквизит: две зарчета от магическата ви кутия 
Представяне: Вземете двете зарчета и ги оставете на масата. Отидете до зрител и му кажете:  

„ Ще ти дам едни зарче и ще те помоля да затвориш ръката си здраво, за да не падне зарчето.” Попитайте го кое си избира. След като го вземе, 

вие вземете другото с дясната си ръка и кажете че то остава за у вас. Направете движението, но всъщност не оставяйте зарчето в дясната си ръка. 
Не правете резки движения с пръстите на дясната ръка, просто ги допрете до дланта на лявата, която е присвита по естествен начин. Зарчето 

остава в дясната ръка, между палец, показалец и среден пръст, където не се вижда. С пръстите на дясната ръка, където е скрития зар, го поставете 

в дланта на зрителя. Кажете: „ Това е за теб! Стисни ръка!” Докато зрителя затваря и стиска ръката си, вие поставете в нея двата зара. Той няма да 
усети, че са два. Направете няколко движения с дясната ръка над лявата и изречете магически думи. Отворете лявата ръка. Тя ще е празна. Нека 

след това зрителя отвори своята длан – там ще се появят две зарчета.  

Упражнявайте се, преди да пристъпите към фокуса с публика.  
 

Коя посока? 

 

Това, което вижда публиката: осмоъгълна карта със стрелка, която вие държите с палец и показалец. Обръщайки я, тя 

винаги показава една и съща посока.  

Реквизит: осмоъгълна карта със стрелки от двете страни. 
Представяне: Хванете картата за които и да е страна, а обръщайки я стрелките ще сочат в една и съща посока. Тайната 

е в това да я държите както е показано на фигурата. Покажете я на зрителите, обърнете я няколко пъти и стрелката 

винаги ще сочи една посока. 
 

 

Винаги познаваш 

 

Това, което пубиката вижда: Зарче с 6 фигурки на всяка от страните. Зрителя трябва да избере една фигурка, без да 

казва коя точно. Зарчето се слага в малка кутийка, като избраната фигура е нагоре и кутийката се затваря. След като я 
вземете обратно и я поднесете към лицето си, можете да познаете коя е тайната фигурка.  

Реквизит: зарче с фигурки и малка кутийка. 

Представяне: След като е поставил зарчето в кутийката, зрителя ги връща на магьосника, който за по-голям ефект е 
обърнат с гръб. Възползвайте се от това и вземете кутийката с ръце назад, както сте с гръб към зрителя. При обръщане 

към публиката (тайно и бързо), махнете стената на кутийката, както е показано на фигурата. Ще видите тайната фигурка. 

Дайте затворената кутийка на публиката, да я разгледа отново. Трябва умело да я затворите в момента на обръщането и 
преди  даването и на публиката. Кажете на всички коя е била фигурката. Със сигурност сте познали! 

 

 

Топчето, което изчезва 

 

Публиката вижда: кутийка с продълговат капак. Отваряте я  и вътре има малко топче. Поканвате човек от публиката. Той духва 
към кутийката. Вие я отваряте и всички виждат, че топчето е изчезнало. Продължавате: затваряте капачето. Помолвате публиката 

да духне дружно и силно. Когато отново отваряте кутийката, топчето отново е вътре. 

Реквизит: кутийка с продълговато капаче и малко топче. 
Представяне: Трикът с изчезването на топчето се състои в това, че капакът на кутийката е конусовиден и се превръща в скришно място за 

топчето. При рязко движение (напр. тръсване) се задържа в горната част на капака. Пробвайте и ще се убедите. За да се появи отново, тръснете 

надолу и топчето ще падне.  

                         Фиг.1 

Фиг.2 

  



Старайте се движенията ви да бъдат естествени и плавни, а не резки и груби. По време на „качването” на топчето към горната част на капака (т.е. 

залепването горе), отидете до зрителя-доброволец и разговаряйте с него. Така това ще отклони вниманието от движението на ръката ви. При 

връщането на топчето, не удряйте кутийката върху масата, за да не се чуе звука от падането. Докато правите връщането долу, прехвърлете 
кутийката в другата си ръка – това ще омекоти звука от падащото топче.  

 

 

Изненада с пръчка 

 

С този фокус може да блеснете при всякакви обстоятелства.  
Това, което публиката вижда: Извадете малка пръчица от джоба си, показвайки я от 

двете страни, като разкриете, че в нея няма нищо особено. Просто е магическа. След това 

държейки я с дясна ръка я прехвърляте в лявата с мистериозен жест. Изненадващо на 
пръчицата се появява фигурка. 

Реквизит: малка пръчица с фигурка само от едната страна. 
Изпълнение: Когато показвате пръчицата, разкрийте само едната и страна, върху която 

няма нищо. Целта е да накарате публиката да мисли, че и показвате двете страни. Тази 

илюзия ще създадете, чрез завъртане на пръчицата от дръжката и (фиг.1). След като 
направите това успешно, прокарайте лява ръка покрай пръчката и в момента в който е 

закрита я обърнете (фиг.2). 

Преди да представите фокуса пред публика е нужно да се упражнявате, докато не се 
уверите, че владеете обръщането на пръчицата. Лесно е. Опитайте! 

 

 

Стояща във въздуха пръчица 

 

Това, което вижда публиката: Пръчица, която държите в ръка остава залепена за нея, когато отворите 
длан. 

Реквизит: магическата пръчица от комплекта за фокуси и молив. 

Изпълнение: Поставете молива като го закрепите с ластик или връв за китката на ръката си, както е 
показано на фиг.1 Поставете пръчката между ръката и молива. След като покажете пръчката в свитата в 

свитата ръка, хванете китката и с другата ръка я намагнетизирайте. Лявата ръка се отваря бавно с длан към 

вас, а пръчката е като залепена за нея.  
 

 

Друг фокус с магическата пръчка 

 

Това, което публиката вижда: пръчката, която държите с ръката си, остава във въздуха щом я 

пуснете. 
Реквизит: магическата пръчица от вашия комплект 

Представяне: Този фокус е подобен на предходния, само че можете да показвате празните си 

ръце преди и след фокуса. Той е добър от гледна точка на това, че можете да го повтаряте по 
различни начини, а за публиката ще е трудно да улови трика.  

1. Покажете лявата си ръка в пръчицата в нея. С дясна ръка хванете китката 

си, за да я намагнетизирате (фиг.1)  
2. Сключете лява около дясна ръка и завъртете към публиката.  

3. Разтворете бавно дясна ръка докато придържате пръчицата с показалеца на лявата ръка (фиг.2). Ще изглежда така, че пръчицата остава по 

магически начин във въздуха, т.е. залепена за ръката ви. 
 

Пръчица, която се освобождава 

 

Това, което публиката вижда: магическата пръчица е покрита с парче вестник, от което някак си се изпарява и изчезва.  

Реквизит: магическата пръчица от комплекта, черна хартия, лепило, парче вестник. 

Изпълнение: Трябва да направите специална (друга/втора) пръчица. За целта махнете белите краища на вашата, увийте черна хартия около 
нея и ще получите черен конус със същите размери. Залепете края на хартията с лепило и отстранете вашата истинска пръчица от 

вътрешността на „фалшивата”. Сложете белите краища на новата пръчица. Сега имате истински дубликат.  

1. Ударете с направената от вас пръчицата по масата. Белият край ще издаде звук, който сякаш идва от истинска пръчица. След това я 
увийте в лист от вестник, така че да е покрита цялата.  

2. Скъсайте вестника (заедно с хартиената пръчица в него). Смачкайте. Не забравяйте за двата бели края, които са останали вътре.  

Друг вариант: при конструирането на хартиената пръчица, поставете кърпичка в средата и. В момента на късане на вестника, извадете кърпичката. Ще 
изглежда сякаш пръчицата се е превърнала в кърпичка. 

  

Магнитна вълшебна пръчица 

 

Това, което вижда публиката: пръчицата залепва за ръцете ви и сякаш стои във въздуха, 

въпреки, че не я задържате по никакъв начин.  
Реквизит: магическата пръчица от комплекта 

Изпълнение: Хванете пръчицата с дясна ръка. Скръстете пръстите на двете ръце едни в 
други, без да отпускате пръчицата. Направете го както е показано на фиг. 1 и 2. Публиката 

няма да забележи липсата на средния ви пръст, който е от вътрешната страна на дланите и 

който всъщност придържа магическата пръчица. 
 

Пръчица, която променя цвета си 

 

Това, което публиката вижда: магическата пръчица увита във вестник променя цвета си 

Реквизит: пръчицата, бяла и черна хартия 

Представяне: Преди да започнете, трябва да направите материалите с които ще смените цвета на пръчицата. Направете конус с бялата хартия, с 
който да покриете черната част на пръчицата. Направете и два по-малки конуса от черна хартия, с които да покриете белите краища на 

пръчицата. Покажете краищата след като сте я покрили с направените от вас материали. Те трябва да са залепени добре, но не прекалено здраво, 

за да могат да се отстранят лесно.  
Оплачете се на публиката, че пръчицата има странен цвят. Увийте я във вестник, без да затваряте краищата му. След това хванете истинската 

пръчица за единия край и докато смачквате вестника, смачкайте и черно-бялата хартиена обвивка.  

 

Появяване на пръчицата 

 

Това, което вижда публиката: Фокусникът показва пръчицата в ръцете си. Изведнъж в тях се появява кърпичка. 

Фиг.1 Фиг.2 

Обърнете

, докато 

движите 

пръчицат

а нагоре-

надолу 

Обръщане на 

дръжката 



Реквизит: магическата пръчица и кърпичка 

Представяне: Преди да започнете, увийте кърпичката около единия край на пръчицата. Разположете този край под лявата си ръка ( в ямката, 

която се образува) с навитата кърпичка. Покажете празните си ръце на публиката (като поздрав). С дясна ръка извадете пръчицата изпод лявата 
ръка и дръжте края на навитата кърпичк скрит в дясна ръка. Прехвърлете пръчицата в лявата ръка, а с дясната развийте и покажете кърпичката с 

бързо движение.  

 

Появяване на кърпичка 

 

Това, което публиката вижда: Магическата пръчица се появява от портмонето ви. 
Реквизит: магическа пръчица от комплекта и портмоне. 

Представяне: При подготовка за фокуса, сложете пръчицата в левия си ръкав, като я захванете с гумен ластик.  

Поздравете публиката, повдигайки ръце, но с длани към вас. Извадете портмоне от джоба си, или го вземете от масата с лявата си ръка. Отворете 
го към вас и се направете, че изваждате пръчицата от вътрешността му, а всъщност я изваждате от ръкава си. Зрителите ще се изненадат като 

видят пръчицата да излиза от много по-малкото от нея портмоне.  
 

 

Пръстен на пръчицата 

 

Това, което публиката вижда: Пръстен се нанизва сам на магическата пръчица. 

Реквизит: магическа пръчица, два еднакви пръстена/ рингове. Може да използвате дори 
пластмасови халки за завеси. 

Представяне: Преди да започнете, скрийте едната халка в лявата си ръка и свийте юмрук 

(фиг.1). Трябва да нанижете халката на пръчицата докато прекарвате пръчицата през 

ръката си (фи.2).  

1. Дръжте пръчицата с дясна ръка. С лявата ръка продължете да 

държите халката както е описано. Сега сменете ръката, която държи пръчицата като 
едновременно нанизвате пръстена на нея, но така че той да остане скрит.  

2. Вземете другата халка с дясна ръка. Прехвърлете пръчицата от лявата в дясната ръка, като освободите скритата халка и тя остане в лявата 

ръка.  
3. Хванете пръчицата за края и с дясна ръка. Прокарайте лявата ръка надолу докато освобождавате пръчицата и нанизвате скрития пръстен. 

Когато покажете пръчицата с нанизан пръстен, другия трябва да е скрит в лявата ви ръка. Упражнявайте се пред огледалото.  

 

 

Извънземна пръчица 

 

Това, което вижда публиката: Фокусът се изпълнява на светлината на две свещи. Вие поставяте магическата пръчица между тях, на масата. 

След няколко магически движения, пръчицата започва да удря по масата сама. 

Реквизит: магическата пръчица от комплекта, две свещи с поставки, черна и мека найонова нишка (нишката от найлонов чорапогашник върши 
чудесна работа и е практически невидима) 

Представяне: Преди да започнете, закрепете нишката в основата на едната свещ  и я опънете до другата без да я завързвате или закрепяте. 

Вашият асистент може да свърши тази работа.  
1. Сложете двете свещи на масата. Нишката ще минава от едната до другата без да се вижда и ще е близо до асистента ви, който ще 

представите като човек от публиката. Ако изпълнявате фокуса с невидима найлонова нишка, може и да не загасяте лампите. Ако използвате 

обикновена черна нишка, ще трябва да изпълните трика на светлината на свещите. Освен че ще изглежда по-мистериозно, ще е и по-
безопасно публиката да не види нишката.  

2. Направете няколко магически движения над пръчицата (която предварително сте завързали в средата на нишката). Асистентът ви ще опъне 

и отпусне нишката, при което тя по магически начин ще удря по масата. 
            При този фокус е от значение да репетирате с асистента си, за да синхронизирате движенията си.  

 

Изчезване на магическата пръчица 

 

Това, което вижда публиката: Магическата пръчица изчезва от ръцете ви 

Реквизит: магическата пръчица 

Представяне: Този фокус се прави върху маса.  

1. Вземете пръчицата, както е показано на фиг.1. Тя е подпряна на дланите ви, близо до 

основата на палците. Поставете ръцете на масата, на няколко сантиметра от ръба и. Отваряйки и 
затваряйки ръце, покажете  и скрийте пръчката няколко пъти.  

2. За да я накарате да изчезне е достатъчно да приближите ръце към тялото си (фиг.2) или да се 

облегнете леко назад (ако сте седнали в сто) и да я пуснете в скута си. Следващия път, в който отворите 
ръце, тя ще е изчезнала.  

 

 

 

 

 

 

Молив или пръчица 

 

Това, което вижда публиката: Вълшебната пръчица се превръща в молив 

Реквизит: вълшебната пръчица от комплекта, кърпичка, молив 
Представяне: За да направите този фокус, трябва да сте облечени със сако или яке с по-широки ръкави. Преди да започнете, поставете молива  в левия си 

ръкав, така че да се подават няколко сантиметра от ръба, но да не се вижда. Вземете пръчицата с лявата ръка и я задръжте във вертикално положение. 

Повдигнете ръка, все едно я показвате, така че долния край на пръчицата да е насочен към левия ви ръкав. С дясна ръка извадете кърпичката и покрийте 
пръчицата, като в този момент изпънете показалеца  на лявата ръка и пуснете пръчицата в ръкава си. Под кърпичката, пръста ви ще създаде илюзията, че 

пръчицата е още там. След това сложете и дясната си ръка под кърпичката. Хванете крайчето на молива и го издърпайте като леко приберете пръста си. 

Публиката ще си мисли, че пръчицата се е превърнала в молив.   
 

 

 

Пръчица и молив 

 

Това, което вижда публиката: магическата пръчица поставена в бутилка, се показва и прибира когато 
магьосника пожелае.  

Реквизит: пръчица, тънка, здрава нишка от прозрачен найлон, бутилка от кола. 

Фиг.1 
              Фиг.2 

           

Фиг.1 



Представяне: Пръчицата е вързана за единия край на нишката, а другия край е закрепен за конец от сакото или ризата ви (фи.2). Сега покажете празната 

бутилка и пръчицата, която ще пуснете вътре, като долния и край трябва да е този, който сте завързали за нишката. Сложете я пред зрителите, така че 

нишката да минава зад пръчицата, като по този начин ще я направите напълно невидима за тях. След това, движейки бутилката към ухото си и 
отдалечавайки я от тялото си, ще наблюдавате как пръчицата се издига и прибира от бутилката. Желателно е да упражнявате  фокуса пред огледало, за да 

откриете с каква бързина трябва да извършвате движенията.  

Препоръчително е да направите фокуса на известно разстояние от публиката.  
 

Мистерията на чашата с топчето 

 

 

Това, което вижда публиката: Показвате покрита чашка на публиката, отваряте и разкривате, че в нея има 

топче. Пускате го в джоба си и затваряте чашката, която е вече празна. Правите няколко магически 
движения с пръчицата около чашката и когато я отворите топчето, което беше в джоба ви е отново вътре в 

нея. Казвате на публиката, че имате достатъчно магическа сила да изпратите топчето обратно в джоба си. 
Затваряте чашката и след няколко магически движения тя е отново празна, а топчето е в джоба ви.  

Реквизит: чашка за трикове, състояща се от 4 части. 

Представяне: Много е важно да запомните, че репетицията, повторенията, умелите, уверени движения и 
мистерията, която ще вдъхнете на публиката са основата на всеки добър фокусник.  

Покажете чашката и я отворете, като най-добре я дръжте здраво с дясна ръка. Тайната тук е в двойния капак 

на кутийката. Махнете горния. Извадете топчето от там. Покажете го на публиката и го пуснете в джоба си 
(фиг.1). Покрийте чашката отново с капачето. За публиката кутийката е вече празна. Може да подсилите ефекта на фокуса с няколко магически почуквания 

с пръчицата. Отворете чашката като държите капачето за горния край (фи.2). Пред очите на публиката топчето ще се появи отново. За да завършите, 

обяснете че това е само илюзия и топчето е още в джоба ви, въпреки всичко което публиката е видяла. Затворете чашката отново, с магически движения 

извадете топчето от джоба си като в същото време отворите чашката (повдигайки и двете капачета). Публиката ще открие с учудване, че чашката е вече 

празна (фиг.3). 

 
 

Втори вариант на Мистерията на чашата и топчето 

 

Това, което публиката вижда: Показвате чашката без капак и топчето в нея. Слагате капачето и когато отворите отново, около вас се изсипва дъжд от 

конфети. 

Реквизит: чашка за фокуси и конфети 
Представяне:   Покажете на публиката отворената чашка с топчето в нея. Затворете чашката и с няколко магически движения, накарайте топчето да 

изчезне. Предварително трябва да сте поставили конфетив другата част от чашката. Когато отново я отваряте, за да покажете, че топчето го няма след 

магическите ви движения, разпръснете конфетите във въздуха. Завършете изпълнението с появяването на топчето отново. 
 

Дублираното Топче 

 

Това е един от най-хубавите фокуси в магическата практика. Струва си времето и усилията 

които се влагат за да се овладее. Не е лесен, но ефекта му напълно си заслужава.  

Това, което публиката вижда: Държите топче в дясната си ръка, а друго топче се появява и 
изчезва между пръстите ви.  

Реквизит: топче и обвивка за него (черупка) от комплекта ви. 

Представяне: Първо трябва да овладеете основното движение да превръщате топчето в две 
топчета. 

Сложете го в обвивката му. Дръжте го така „опаковано” с палец и показалец в дясната ви 

ръка, която сте изпънали така, че публиката да вижда обвивката отпред. За зрителите, вие 
просто държите топче в ръка (фиг.1). След това мръднете средния си пръст надолу (фиг.2), така че да хванете цялото топче между среден пръст и показалец. 

Повдигнете го (фиг.3) така че да остане между безименния и средния пръст. Ще изглежда така, сякаш държите две топчета (фиг.4). Ако обърнете процеса на 

изпълнение, ще получите само едно топче.  
 

 

Тръба и топка 

 

Това е фокус с голям ефект, но и много лесен за изпълнение. Може да се изпълнява на маса, с приятели. 

Това, което публиката вижда: Показвате тръба и че тя е празна, прокарвайки магическата пръчица през нея.  
Представяне: Създайте натиск с пръстите си, така че топчето да не падне на масата. Повдигнете тръбата на няколко сантиметра от масата във вертикална 

позиция и покажете, че от нея не пада нищо и че е празна. След това сложете тръбата на масата с много внимателни движения и без грубост прокарайте 

пръчицата през нея. Духнете магически в момента в който спрете да прилагате натиск върху топчето. Повдигнете тръбата и топчето ще изпадне от нея.  
 

 

 

Прескачащия кламер 

 

Това, което пубиката вижда: Магьосника показва 5 карти със среден размер, които са свързани помежду си и моли зрител да постави кламер на средната 
карта. След като това е направено, вие потърквате леко картите и ги слагате една по една на масата. Обръщате ги с гръб. Зрителите ще се убедят, че кламера 

се е преместил и не е върху средната карта. Прескочил е и е на друга карта. 
Реквизит: пет карти от магическия комплект 

Представяне: направете това, което е описано в „това, което публиката вижда”. Ако наблюдавате внимателно комбинацията от карти, лесно ще разберете 

трика. Не оставяйте картите на публиката, а винаги ги дръжте. Трикът е лесен, но с голям ефект върху зрителите. 
 

 

 

Да познаеш фигурата/ картинката върху картата 

 

Това, което публиката вижда: Магьосника дава карти с 15 фигурки на зрител и го моли да избере една от тях. След това му дава 4 карти, всяка от тях с 8 
фигурки и съобщава, че знае, коя фигурка си е избрал зрителя. 

Реквизит: 5 карти с фигурки/ картинки от комплекта 

Представяне: Трябва да съберете цифрите на първите фигурки на картите (в горния ляв ъгъл), където зрителя е видял избраната от него фигура. Сумата 
показва съответния номер на фигурката, която е избрал от картата с 15-те. Например, ако картата на зрителя се намира върху карта, чиито първи номера са 1 

и 4, то тя е номер 5 от картите с 15-те картинки. 

 
 

Сменящи се карти 

 

Фиг.2 

1 2 
3 

4 



 

Това, което публиката вижда: 4 осмици се променят в 4 двойки. Първо стават 2 осмици и 2 двойки (черни) , а след това 2 осмици и 2 двойки (червени).  

Реквизит: карти от комплекта – 3 карти 1.5 осмици и 1.5 двойки две нормални карти (осмица купа и двойка пика). 

Представяне:  

1. Сложете 2-та пика на масата и подгответе останалите карти по такъв начин, че първата, която се вижда да е нормална осмица, втората  една от 

карите, третата една от спатиите, четвъртата една от пиките. Отворете ги пред зрителите под формата на ветрило, така че да се виждат осмиците.  
2. Вземете 2-та пика от масата и я сложете върху осмицата. След това сложете пръста си между първата и втората осмица и издърпайте втората 

навън(обикновената осмица). 

3. Щом вече сте сложили 2-та пика отпред на купчинката , хванете я с дясната си ръка отгоре и духнете върху картите. След това ги вземете в лява 
ръка. Може би сте забелязали, че правейки това, сте обърнали купчината. Отворете картите под формата на ветрило и ще се появят 4 двойки. 

4. Вземете две карти ( с лицето нагоре) в дясната ръка и две в лявата. Духнете към гърбовете им. Когато ги съберете отново, ще обърнете две карти. 

5. Разположете палеца на дясната ръка под купчината, а останалите пръсти отгоре и обърнете картите с лицето нагоре. Отворете ги като ветрило 
(когато ги вземете в дясната си ръка, като в точка 3), ги обърнете. Сега всички карти ще са червени.  

 

Магическо студио 

 

Това, което публиката вижда: Илюзионистът показва две малки пръчици и ги поставя една срещу друга в средата на съд с вода. Той поканва зрител и го 
моли да раздели двете пръчици, чрез поставяне на пръст между тях. Никой няма да успее да направи това. Но когато магьосника опитва, пръчиците се 

разделят от първия опит. 

Реквизит: две малки пръчици и чиния с вода. 
Представяне: Преди да започнете, сложете на върха на пръста си малко сапун и пръчиците ще се разделят бързо. 

Вариант 2: можете да изпълните фокуса с клечки за кибрит 

Вариант 3: можете да подредите 3 малки клечки под формата на триъгълник, без да се докосват краищата им. Когато сложите пръста си със сапуна, те ще 

се разделят една от друга.  

 

Летящия карамелен бонбон 

 

Това, което вижда публиката: Магьосника показва карамелена близалка в ръката си. Слага я в хартиена торбичка, която надува и пука с ръце. Дава 

торбичката на публиката, за да я разгледа. Но бонбонът го няма вътре. Ръцете на магьосника също са празни. 
Реквизит: бонбон, обикновена хартиена торбичка, гумен ластик, дълъг около 30см., безопасна игла 

Представяне: Преди да започнете закачете бонбона за края на ластика, а другия закрепете с иглата за вътрешността на ръкава си, на височина на рамото. 

Прокарайте бонбона през ръкава си и го задръжте в ръка, така че публиката да не разбере трика.  
Направете се, че пускате бонбона в торбичката, а всъщност с фино движение го скрийте в ръкава си, където ще се задържи от ластика. Оттук нататък трябва 

само да надуете, спукате торбичката и да я дадете на учудената публика за оглед. 

 

Самоподострящ се молив 

 

Това, което вижда публиката: Фокусника показва неподострен молив. Отваря лявата си ръка, поставя единия край на молива в нея и го завърта. Когато 
разтваря юмрука си, молива е подострен, а в ръката му няма нищо друго освен дървени стърготини и прах от подострянето. 

Реквизит: метална острилка за моливи, гумен ластик, молив 

Представяне: Дръжте острилката за моливи в лявата си ръка (която е свита в юмрук). С дясна ръка хванете молива (без връх), Завъртете молива в ръката си 
и направете истински връх. Покажете подострения молив. Същевременно, с движение на ръката, подобно на предния фокус, приберете острилката в ръкава 

си, която е захваната с ластик, защипан от вътрешната част на ръкава ви (на височината на рамото).  

 
 

Отгатване на цвета 

 

Това, което публиката вижда: Фокусника показва 3 молива с различни цветове, върху масата. С ръце отзад, на гърба си, той хваща единия молив, подаден 

му от зрител. Опипва го и го връща на публиката. Казва какъв е цвета му. 

Реквизит: 3 молива с различен цвят 
Представяне: Когато получите молива от зрителя, потъркайте нокът в него. Вече можете да го върнете. Сега, бързо, фино и неусетно, докато се обръщате 

към публиката погледнете какъв цвят е останал под нокътя ви. Съобщете го.  

 

Лентата, която се възстановява 

 

Това, което вижда публиката: Фокусника показва лента (панделка), прегъната в юмрука му. Краищата и са навън. 
Той я срязва в средата, но когато я показва на публиката тя не е срязана, а цяла. 

Реквизит: гумен ластик (около 30см.), безопасна игла, две еднакви парчета панделка, ножица. 

Представяне: Това, което реално срязвате е едната панделка, която се показва от горната част на юмрука ви. Веднъж 
срязана, тя се скрива в ръката ви, което става с помощта на леко движение на ръката, ластика и безопасната игла. 

Публиката вижда лентата останала в ръката ви, а тя е цяла.  

 
 

Мистериозния ключ 

 

Това, което публиката вижда: Ключ, който фокусника държи изчезва по магически начин. 

Реквизит: гумен ластик, безопасна игла, два ключа с малки дупчици (обикновени ключове). 
Представяне: Покажете ключа, завъртете го между пръстите си, държейки го за тясната част. Другата част на ключа, където е дупката е завързана с 

ластика, а той е закачен за рамото ви по описания в по-горните фокуси начин. Докато говорите с публиката, извършете обиграното вече движение и нека 

ключа изчезне в ръкава ви. Покажете празната си ръка. 
 

 

Усещане за цвят чрез докосване 

 

Това, което вижда публиката: Фокусника раздава на своята публика 3 квадратни картончета – зелено, синьо и бяло. Всяко от тях има дупка в средата. Със 

завързани очи той опипва едното картонче, което публиката му е подала и познава цвета с ръце на гърба.  
Реквизит: 3 картонени картинки с квадратна форма и площ 5 см3 – зелена, синя и бяла. Ножица и молив.  

Представяне: Трябва да кажете на публиката, че ви е нужен молив, за да почукате картата зад гърба си и по-лесно да разпознаете цвета. Синята карта има 

дупка, в която може да влезе върха на молива. Дупката на зелена е малко по-голяма и най-тясната част на молива може да стигне до нея. В дупката на 
бялата молива не може да влезе. Лесно е. Подсигурете се, раздайте картончетата на различни зрители, за да не могат да сравнят големината на дупките.  

Важно: Не забравяйте да ударите по картончето преди да кажете цвета му. Т.е. да пробвате дупките на картите.  

 

Напитката сменяща цвета си 

 



Това, което публиката вижда: Фокусника излива половин бутилка Coca Cola в малко порцеланово бурканче. След това излива буркана в чаша, където 

преди е имало кола, но сега няма нищо. Течността, която излива от буркана, след това е.....вода. 

Реквизит: кристална чаша, порцеланов буркан (непрозрачен), хартиена или пластмасова чаша, която може да се събере в буркана, хубаво парче добре 
абсорбираща целулозна хартия (носни кърпички, кухненска попивателна хартия от руло и др. по желание). 

Представяне: Сложете хартиената чаша в буркана от страната, където ще наливате течността. Допълнете буркана с целулозната хартия, за да не се мести 

чашката в него. Когато изливате колата, излейте я върху хартията, която трябва да попие напълно, защото е абсорбираща. Чашата, която е прикрепена вътре 
в буркана ще сте напълнили с вода. Когато изливате съдържанието от буркана в чашата, течността, която ще потече ще е вода, тъй като картията ще е 

попила колата.  

Варианти: Естествено, можете да използвате този трик за превръщане на водата в кола или кола във вода или „смяна” на каквато и да е други течности. 
Погрижете се течността, която изливате върху хартията да е в количество, което тя ще може да абсорбира.  

 

Хванете се на бас и спечелете 

 

Това, което публиката вижда: Показвате 3 чаши пълни с вода до половината. Хванете се на бас, че никой няма да може да задържи третата чаша върху 
лист хартия, сложен върху другите две ( те са на разстояние 20 см. една от друга) без да падне. Но вие можете.  

Реквизит: 3 чаши с вода и лист хартия (32/20см) 

Представяне: Щом приятелите ви се уверят, че не могат да спечелят баса, вземете хартията и я сгънете като акордеон. Поставете така нагънатата хартия 
върху двете чаши, а третата по средата. Тя ще се задържи перфектно. Вие печелите баса. 

 

Лесен успех с три панделки 

 

Това, което публиката вижда: Фокусника показва една от трите панделки с различни цветове, които зрителите затварят в 3 плика. След като ги е 

размесил, фокусника избира плик, в който след отваряне, изниква панделката, която е избрал. 

Реквизит: 3 панделки с различни цветове и 3 плика. 

Представяне: Покажете трите разноцветни панделки на публиката. Подайте им ги. Помолете зрител да избере цвят и да го каже. Дайде и трите плика, в 

които публиката затваря панделките. Те могат да залепят пликовете, или да ги затворят както пожелаят. Вие обаче, предварително сте откъснали мъничко 
крайче от затварящата горна част на плика. Така за вас ще е лесно да ги разпознаете, когато върнат трите плика при вас.  

 

Възможно или не 

/Един хумористичен номер/ 

 

Пет чаши са разположени в редица. Трите в средата са пълни с кола (или друга течност). Помолете зрител да се опита да нареди чашите: празна – пълна ....и 
т.н. като премести само една от тях. След като помисли и устнови, че това не е възможно, вие вземете средната чаша, изпийте колата и я върнете на мястото 

и. Тя е празна, чашите са наредени. А вие сте местили само една от тях.  

 

Оригинална поза 

/хумористичен/  

 

Помолете зрител да изпъне ръката си хоризонтално встрани. Поставете чаша с вода в дланта му. Лявата му ръка е отпусната до тялото. Питайте го дали 

може да изпие водата, без да си сгъва ръката. Отговорът е елементарен, но той трудно ще се сети.  

Нужно е само да хване чашата с другата ръка и да я изпие. Покажете му как става. 
 

Да докаже себе си 

/Хумористичен/ 

 

Поканете зрител, който иска да докаже силата си. Може дори да се обзаложите с него. Закрепете тясна лента от хартия между палеца и показалеца му. 

Провокирайте го, че няма да може да прегъне хартията с три духвания. Зрителя ще покаже воля и ще огъне лентичката още с първото духване. Той току що 
изгуби баса. Вие казахте с три духвания, не с едно. 

 

Невъзможен скок 

/хумористичен/ 

 

Фокусника показва чаша или какъвто и да е друг предмет, намиращ му се под ръка и съобщава, че никой от зрителите няма да може да я прескочи, ако 
предмета бъде сложен на земята.  

Винаги ще се намери някой, който да претендира, че може. Вземете чашата или предмета, който сте избрали и го поставете в ъгъла на стаята до стената. 

Сега го помолете да го прескочи. Това е невъзможно освен ако той не може да преминава през стени. 
 

Магически кибритени клечки 

 

Това, което публиката вижда: Фокусника показва две кутийки с кибрит, който според неговите желания са ту пълни, ту 

празни.  

Реквизит: гумен ластик, половин кутийка кибрит и две празни кутийки. 
Представяне: Преди да започнете, сложете гумения ластик на дясната си ръка и закрепете наполовина пълната кутийка под 

ръкава си (за да възпроизведете звуци на пълната кутия, когато пожелаете).  

Покажете двете празни кутийки и демонстрирайте, че са празни като ги разклатите с лявата си ръка. Разположете кутийките 
на масата. След това вземете някоя от тях с дясната си ръка. Когато я разклатите, шумът на скриатат кутийка ще остави 

впечатление че празната кутийка е вече пълна. Повторете трика и с другата кутия. Когато наближите края на фокуса, 
демонстрирайте че двете кутийки са празни.  

 

 

Ще позная кога си роден 

 

 

Ефект: С прости изчисления и с помощ от зрител, вие успявате да познаете точния ден и месец в който той е роден.  

Реквизит: молив и хартия 

Изпънение: Нужна ви е помощта на зрител от публиката. Помолете го да умножи датата си на раждане по 2 и след това да прибави 5. Резултатът трябва 
след това да се умножи по 50 и да се събере с месеца на раждане на зрителя. След като направи тези изчисления, той ви съобщава резултата. Ако помислите, 

ще се сетите сами какво трябва да направите. Лесно е! Просто извадете 250 от казаното ви число. Получената цифра ще покаже деня и месеца на раждане.   

Например:  
24.2 = 48 +5 = 53 . 50 = 2650 

Нека предположим, че рождената дата на зрителя е 10 октомври. Цифрата, която той ще ви съобщи е 2660. Нужно е само да извадите 250 от нея:  

2660 – 250 = 2410. Следователно, той е роден на 24.10, т.е. 24 октомври.  
 

Резултатът винаги е 5 

 



Помолете зрител да напише върху лист хартия число, по-малко от 10. След няколко математически операции, той ще получи 5. Накарайте го да напише 

избраната от него цифра и да я умножи по 2. Да прибави към резултата 10 и да раздели полученото на 2. Нека след това да извади числото, което е написал в 

началото. Резултата ще е 5. 
Например зрителя е избрал 7: 

7.2 = 14 

14+10 = 24 
24 : 2 = 12 

12 – 7 = 5 

 

Разпознаване на възрастта 

 

Кажете на зрител, че ще познаете възрастта му. Помолете го да умножи годините си по 3 и след това да прибави 6. Нека раздели резултата на 3 и да ви 
съобщи числото, което е получил. Вие трябва да извадите 2, за да разберете възрастта му.  

Например зрителя е на 31 години ( вие не знаете това): 
31.3 = 93 

93 +6 =99 

99:3=33 
33 е цифрата, която той ви съобщава. 

33 – 2= 31 

Никога няма да се провалите в познаването на възрастта.  

Балансирана чаша 

 

 

Това, което вижда публиката: Чаша, пълна с вода се задържа по невероятен начин върху карта, която 

сте избрали от обикновено тесте от карти за игра. 

Реквизит: чаша с вода, тесте карти, едната карта от които е подготвена предварително 
Представяне: За този фокус е нужно известно разстояние между вас и публиката. Трябва да имате 

чаша със стабилна основа, която ще може да се задържи. Вземете карта и я сгънете точно по средата. 

След това залепете внимателно едната половина за гърба на другата карта, така че формата на двете 
карти да е „Т” образна.  

Картата, която е обикновена, поставяте най-отдолу на тестето. След това размесете картите, като 

внимавате тази да остане в средата. Благодарение на дебелината, която залепената карта придава ще 
направите това с огромна лекота. Цепете тестето там, където е подготвената карта и я изтеглете „случайно”.  Винаги с лице към публиката, покажете 

картата ( както гърбът и е към вас) и с мистериозни движения я поставете на масата, като тайно отворите залепената карта, която ще ви послужи за 

опора. Кажете на публиката, че сте „хипонотизирали” картата и затова тя стои права.  
 

 

Магията на седмиците (7-те) 

 

Това, което вижда публиката: Фокусникът прави две купчинки от карти и написва предсказания на картонче. След това моли зрител да избере една 

от двете купчинки. Оказва се, че на картончето е написано коя купчинка е избрал зрителя.  
Първо извадете 4-те седмици на тестето и ги поставете  на масата с лице нагоре без публиката да узнае. След това отбройте 7 карти и ги оставете до 

купчинката при другите. На картончето напишете: „Избраната купчинка ще има 7”. Когато зрителя погледне избраната купчинка, ще разбере, че вие 

сте познали. Предсказанието ви винаги ще е вярно, без значение дали в купчинката има 7-ца или 7 карти. 
 

 

Изчезваща монета 

 

Това, което вижда публиката: Монета изчезва пред очите на публиката. 

Реквизит: една монета 
Представяне: Трябва да покажете монетата на публиката и да я потъркате няколко пъти в ръкава си (левия). Изтървете я на земята, уж случайно. 

Вземете я, но с лявата ръка. Публиката няма да обърне внимание, тъй като вие не сте оповестили какво ще правите. Продължете да търкате с дясната 

ръка. Отворете я – монетата е изчезнала. Публиката, която не е очаквала такъв резултат, ще е изненадана. 
 

Бърз Фокус 

 

Фокусникът поставя 3 монети на масата и моли зрител да ги вземе една по една като брои 1-2-3. След това да ги върне, броейки 4-5-6. И отново да ги 

вземе – 7-8-9. Фокусникът прави същото, но отброява до 10.  

Реквизит: 3 монети 
Представяне: Вземете монетите и слагайки ги на масата отбройте 1-2-3. Покажете една от тях и кажете 4. Другите 2 вдигнете в ръката си 5-6. Вземете 

останалата на масата -7. Върнете трите монети от ръката си на масата – 8-9-10.  

Фокусът изглежда много прост за изпълнение и поради тази причина е задължително да го отработите, за да бъде изпълнен по естествен начин.  
 

 

 

Магически чашки 

 

Това, което публиката вижда: Фокусникъ показва 2 хартиени торбички и ги слага на масата. В едната от тях той поставя картонена чашка с вода, 

след което решава да смени мястото и и я слага в друга торбичка. Изведнъж той надува и пука торбичката с чашата. Оказва се, че в нея няма нито вода, 

нито чаша. Те се появяват отново в здравата торбичка.  
Реквизит: 2 хартиени торбички (в които ще се съберат чашите), 2 чаши (от лек материал, напр. картонени) 

Представяне: Предварително отрежете дъното на едната чашка и я поставете тайно в другата торбичка.Сега спокойно можете да напълните другата с 

вода и да я сложите в същата торбичка. Решете, че искате да преместите чашката с вода във втората торбичка, но преместете тази без дъно, без да 
забележат зрителите. Внезапно спукайте торбата пред зрителите. В нея няма нищо, а чашката се е върнала в първата торбичка, все още пълна с вода.  

Важно: За да ви е по-лесно напълнете чашката само до половина. По-безопасно е, а ефектът е същия.  

 

Издигаща се карта 

 

Това, което публиката вижда: Карта, избрана от зрител се издига сама от тестето.  
Реквизит: тесте карти с кутийката им. 

Представяне: Преди да започнете, срежете кутийката на картите отзад, така че с показалец лесно да 

можете да повдигнете избраната карта. След като сте се подготвили, извадете картите от кутийката и 
накарайте зрител да си избере една. Поставете избраната карта най-отгоре на тестето и започнете да 

размесвате картите, като съответната карта остава винаги отгоре. За да не забележи публиката, просто 

дръжте картите винаги с гръб към нея. След това сложете тестето в кутийката. Избраната карта ще е 

Предварително 

подготвената  карта 



последната в купичката. Задръжте кутийката отворена. Щом веднъж сте прибрали картите вътре, те трябва да останат с лице към зрителите. С дясна 

ръка направете така, че картата да се надига малко по малко нагоре (фиг.1). Когато излезе съвсем, я подайте на зрителя. Той ще потвърди, че това е 

избраната от него карта. Оставете картите в кутийката на масата веднага след това, за да избегнете риска от забелязване на прореза (фиг.2)  
 

 

Безкрайната нишка 

/хумористичен трик/ 

 

Оставете конец (дълъг около 4см.) да стърчи от якето ви на височината на рамото. Винаги ще се намери някой, който ще се опита да го издърпа, за да 
го махне. Но когато го направи нишката ще излиза от якето ви безкрай. 

Реквизит: макара 

Изпълнение: Сложете макарата в джоба си, прокарайте конеца през вътрешността на якето ви и с игла, през самия ръкав, на височината на рамото.  
 

Преместващ се молив 

 

Това, което вижда публиката: Молив, поставен върху кърпичка, по магически начин преминава 

през нея.  
Разположете кърпичката ( диагонално сгъната) на масата, като върхът и е към вас (фиг.1). 

Поискайте молив и го поставете малко по-встрани от центъра. Сгънете ъгъла, който е пред 

вас,така че да мине над другия.Затегнете двата ъгъла един с/у друг –единия дърпайте към 
вас,другия-в посока навън,докато кърпичката не се разгъне на масата.Същия ефект можете да 

постигнете с лъжичка,монета и др. 

 

 

Навита изненада 

 

Това,което вижда публиката: Фокусникът развива руло (от хартия,от кърпа на масата) и отвърте изскача монета. 

Материали: Руло,моента. 

Изпълнение: Вземете монета и я закрепете в лявата си ръка. Можете да държите ръката си свита, тъй като публиката не знае както точно ще правите. 
Вземете ролката от масата (фокусът е подходящ за изпълнение след вечеря) и я поставете в лявата си ръка, като държите монетата между пръстите си 

и края на ролката. С двете си ръце започнете да развивате ролката нагоре. Отдолу ще се оформи цепнатина, която ще ви послужи да извадите монетата 

като я натиснете навътре с пръстите на лявата си ръка. Когато поставите ролката в първоначалната и позиция, монетата ще е вътре.  
 

Вълнени нишки и пръстен 

 

Това, което вижда публиката: Фокусникът прокарва вълнен конец през пръстен, закрепя краищата на конеца върху 

кориците на книга, която е разположена на масата във вертикално положение и е с лице към зрителите. Пръстенът в 

средата на нишката е скрит от погледите на зрителите. Той се освобождава от конеца без да е преминавал през 
краищата му. 

Реквизит: 1.5м. вълнена нишка (напр. от кълбо прежда), пръстен, книга. 

Изпълнение: В момента в който сте поставили книгата на масата, нанизали сте пръстена на конеца и сте закрепили 
краищата му върху кориците, скъсайте нишката (там където пада тежестта на пръстена). Пръстенът е свободен, но 

нишката е скъсана. Хванете двата края, които са зад книгата и извън погледите на зрителите. Завъртете ги между 

палеца и показалеца на двете си ръце. Те ще се слеят така, че конецът ще изглежда цял когато го покажете на 
публиката. Не предоставяйте нишката за оглед на публиката, а само я покажете. 

 

 

Как да направите лентички 

 

Залепете 3-4 листа хартия с различни цветове, така че да получите една дълга лента. Навийте я на руло като използвате сила и я нарежете на малки 
парчета (около 2 см.) Така получените шарени спирали можете да използвате при и представянето на други фокуси ( за някой изненадващ завършек).  

 

Разноцветни мъниста 

 

Това, което публиката вижда: Фокусникът показва една чашка с мъниста в два различни цвята и ги смесва пред очите на публиката. Оставя ги на масата и 

слага картонено параванче пред тях, така че публиката да не ги вижда. Когато маха картона, всяка чашка съдържа мъниста само в един цвят. 
Материали: 25 мъниста в един цвят (напр. от огърлица) и 25 от друг, найлонова нишка, картонче (20х15см), сдвоено в средата и оцветено, две чашки. Ще 

бъде по-добре ако оцветяването и декорирането на параванчето стане с кръгове в цветове подобни на цветовете на мънистата. 

Изпълнение: Нанижете 25 мъниста от единия цвят на нишката. Завържете нишката здраво, за да не се развърже. Сложете ги в чаша, а останалите 25 в друга 
чаша.  

Пред очите на публиката изсипете нанизаните мъниста при другите и смесете двата вида. Сложете параванчето на масата и зад него преместете нанизаните 

мъниста в другата чашка. А в другата чаша ще останат 25-те мъниста от другия цвят. Махнете параванчето изведнъж и ще получите аплодисменти.  
 

Плачеща монета 

 

Това, което публиката вижда: Фокусникът моли за монета и започва да я търка ( в ръкава си, или по точно в гърба на ръката, която е сгънал близо до 

лакътя). Тогава той натиска монетата и тя започва да рони сълзи.  
Реквизит: малко влажен памук, монета. 

Представяне: Малката топчица навлажнен памук скрийте зад лявото си ухо. Щом сгънете ръката си в лакътя и докато я държите така повдигната, вземете 

скришно памука. Публиката ще гледа дясната ви ръка, с която в момента търкате монетата. Скрийте памука между пръстите си и след като хванете 
монетата между палеца и показалеца на лявата си ръка, той ще остане под монетата. Притиснете памука и монетата между дланите си и „сълзите” ще се 

появят. Прехвърлете монетата в дясната си ръка и я дайте за оглед на публиката. Снижете лявата си ръка и пуснете памучето в джоба си.  

 

Пръстът на Франкенщайн 

 

Това, което публиката вижда: Фокусникът показва малка картонена кутийка с пръст, увит в памук. Съобщава, че той е мумифициран и дава кутийката на 
публиката, но пръстът се размърдва.  

Реквизит: /картонена/ кутийка, памук, ножица 

Изпълнение: Пръстът в кутийката всъщност е вашия показалец. На дъното на кутийката срежете дупка, през която можете да го пъхнете и да го 
разположите върху памука. Когато показвате кутийката я поставете на дланта на лявата си ръка. Ефектът от фокуса ще е много стряскащ и изненадващ, ако 

покриете пръста си с талк (или кетчуп).  

 

Дами и поп 

 

Това, което публиката вижда: 3 дами се събират с попа (карти). 

1 

2 



Реквизит: тесте карти. 

Изпълнение: Подгответе се като отделите 4 дами и един поп от тестето. Сложете едната дама върху тестето.  

Разместете картите без да размествате дамата, която сте сложили отгоре. Покажете останалите 3 дами о обяснете: „ Попът иска да остане при три трите 
дами, но те на всяка цена искат да се махнат. По заповед на попа те остават в тестето.” (поставете трите дами най-отгоре на тестето). „ Попът  си има 

основателни причини да отсъства (поставяте попа под всички други карти) и дамите се измъкват. Едната отива в средата на тестето,  другата най-отдолу, а 

третата остава тук.” Правите това, което казвате. Цепете тестето веднъж или два пъти. Дамата, която сте оставили в средата се изгубва. Втората остава най-
долу до попа, а третата остава до 4-та, най-горе на тестето. Докато цепите, вие отново ще съберете 3-те дами и попа на едно място. Отворете картите като 

ветрило и 3-те дами ще се появят отново до попа.  

 
 

Точно премерено духване 

/хумористичен трик/ 

 

 

Публиката вижда: Фокусникът показва три малки топчета от лека хартия и моли някой от публиката да се опита да премести едно от топчетата с духване, 

без да мърда другите две. Никой няма да успее, освен фокусника. 

Материали: три малки топченца от хартия (тънка), може и в различни цветове. 
Изпълнение: Сложете топченцата близо едно до друго и никой няма да успее да направи фокуса. Когато дойде вашия ред може да попитате публиката кое 

от топчетата иска да духнете. С ръка вземете другите две и духнете.  

 

Магическа кърпичка 

 

 

Публиката вижда: Фокусникът показва тесте карти. Цепи ги няколко пъти. След 

това моли зрител да даде кърпичка, която ще бъде част от магията. Същият зрител 

избира карта от тестето и запомня. Без да гледа картата, фокусникът я слага в 
тестето и го размесва. Покрива тестето с магическа кърпичка, но не изцяло, а така, 

че фигурките да се движат. Магьосникът взема картите с дясна ръка и с помощта на 

показалеца на лявата си ръка, който е разположен хоризонтално спрямо тестето 
избраната карта се издига сама от тестето. 

Реквизит: тесте карти. 

Изпълнение: Когато размесвате картите не изгубвайте първата, която е избрана от 
зрителя. Задръжте тестето във вертикална позиция с лявата си ръка. Покрйите 

половината тесте и имате възможност да извършит нужното, за да поучите фокуса. 

Сега вземете картите с дясна ръка, като ги държите с фигурите към публиката. Лявата ви ръка остава свободна. Обяснете на публиката, че с помощта на 
магическата кърпичка ще извадите избраната карта от тестето. Всъщност картата се показва с помощта на натиска, който ще създадете с малкия си пръст, а 

картата е последна в тестето, първата към вас. Публиката ще повярва, че тя се показва от средата на тестето сама. 

 

Отгатване на карти 

 

Публиката вижда: Фокусникът разцепва тесте карти на две. Той ги разцепва ветрилообразно и моли зрител да си избере карта. Прави същото и с другата 
купчина и с друг зрител. Зрителите запомнят картите си и ги връщат в двете различни купчинки. Фокусника отварят картите към себе си и бързо изважда по 

една от купчините, като ги оставя на масата. Зрителите съобщават картите си и Магът обръща поставените на масата. За изненада на всички, това са точно 

избраните карти. 
Реквизит: тесте карти. 

Изпълнение: Предварително разделете черните от червените карти. Поставете ги в едно тесте като крайчето на граничната карта между двете тестета е 

сгънато (долното, за да не се вижда). Така, когато цепите тестето, ще разберете къде точно свършват червените и започват черните карти.  
Разтворете ветрилообразно  двете купчинки и ги поднесете на зрителите, да си изберат (естествено с гърбовете нагоре). След като го направят им поднесете 

вече свитите карти, за да пъхнат своите вътре (докато зрителите са запаметявали картите, вие тайно сте разместили купчинките. Щом разтворите картите 

срещу вас, веднага ще разпознаете избраните карти, тъй като само те ще са в друг цвят. Извадете ги и ги поставете на масата. Докато молите зрителите на 
съобщят картите си, размесете двете купчинки в ръцете ви, за да се премахне всяко съмнение за магическите ви способности. Сега спокойно можете да 

обърнете картите на масата и дори да дадете тестето с останалите карти на зрителите да го разгледат.  

 

Успех без съмнение 

 

Това, което публиката вижда: Карта, избрана от зрител се размесва с останалите карти в тестето. Вие помолвате зрител да раздели тестето на три 
купчинки и да си избере едната. След като сте направили това, съобщавате, че избраната карта от зритея е първата от избраната купчинка. 

Реквизит: тесте карти. 

Представяне: Помолете зрителя да избере карта и да я запомни. Поставете я отгоре на тестето и направете фалишиво размесване(виж триковете по 

долу). Когато предоставите тестето на зрителя за разцепването му на три, следете внимателно в коя купчинка ще е избраната карта. След това помолете 

зрителя да си избере и купчинка. Ако той уцели тази със съответната карта, му кажете да обърне най-горната. Ако избере друга купчинка, кажете че 

неговата карта не е там, но вие знаете къде е и можете да я покажете.  

Фалшиво размесване на карти 

 

С лявата си ръка вземете тесте с карти. Палецът ви трябва да е върху лицето на картите, а останалите пръсти - на гърба им. Притиснете с ръка, докато 
обхванете картите за техните страни по следния начин: палеца е от вътрешната страна, а показалеца и безименния – отвън. Издърпайте всички карти без 

първата и последната. Тези две карти ще се съберат на едно място в лявата ви ръка. Тестето от дясната ви ръка сложете пред тези две карти. Размесвайки по 
този начин (винаги слагайки повечето карти отпред, притискайки с пръстите на лявата ръка) картата най-отпредм която да речем е била избрана от зрителя 

и сложена най-отгоре, винаги ще остане на мястото си. 

 
 

 

Друг вид фашиво размесване на карти 

 

Ако след изтегляне на карта от зрител сте разделили тестето на две и зрителя сложи картата с върху една от купчинките, просто при събирането им, сложете 

малкото си пръстче без да се забележи, когато притискате силно тестето. След като вече имате показалец, къде е края на едната купчинка, прехвърлете я 
отпред, все едно започвате размесването по описания по-горе начин. Избраната карта ще е най-отпред на тестето.  

 

Предсказване на резултата 

 

Това, което публиката вижда: Фокусника дава на трима от зрителите тетрадка, като всеки от тях написва сам за себе си ( и  на нова страница) трицифрено 

число. Четвърти зрител взема тетрадката и трябва да изчисли и каже на глас сбора на трите числа. Веднъж произнесъл го, фокусника надига ръкава си и 
натърква ръката си с пепел, където се появява изписан резултата.  

Реквизит: тетрадка, молив, пепе, мастика. 



Представяне: Преди да започнете, напишете на 5-я или 6-я лист (без значение) от тетрадката, сумата на три трицифрени числа. Направете същия резултат 

на ръката си с мастика. Оставете го да изсъхне и той ще стане невидим. Покрийте го с ръкава сии фокуса може да започне. Помолете първия зрител да 

напише своето число на първия лист, след това втория и третия под него. Помолете и 4-ти зрител да се включи и да каже резултата, на който вие тайно сте 
обърнали страницата. Щом чуете цифрата, кажете че вие вече я знаете и навийте ръкав. Натъркайте вече написаното с пепе и числото ще се появи.  

Не забравяйте да си приберете тетрадката веднага след като е прочетен „сбора” от числата.  

 

Магическа монета 

 

Това, което публиката вижда: Фокусника съобщава на публиката, че една от двете монети на масата ще премине през нея. Той отброява 1-2-3, духва леко 
и показва, че ръката му под масата е празна, а монетите са преминали през масата и са се озовали в лявата му ръка (която е отдолу).  

Реквизит: две монети. 

Представяне: Нужно е да изпълните фокуса седнали пред публика. Трябва да сте зад малка масичка. Поставете двете монети върху нея и близо до ръба и, 
като ги раздалечите една от друга на около 20см. Положете ръце върху монетите така, като че ли ще ги вземате. А това, което всъщност трябва да направите 

е да вземете дясната монета, а лявата пуснете на коленете си, които трябва да държите прибрани едно към друго. Дръжте ръката си затворена, все едно 
държите монетата и я придържайте към центъра на масата.  

Покажете дясната си ръка с монетата в нея на публиката. Сега скрийте ръката си под масата. С нея трябва да вземете монетата, която ще падне върху 

коленете ви. Съобщете на зрителите, че монетата в лявата ви ръка (която всъщност е празна, ще премине през масата. Пребройте до 3  и ударете по масата, 
като в същия момент отворите рязко и ръката си под масата, при което ще се чуе звън от монети. Покажете двете монети в лявата си ръка. Ефектът върху 

публиката е поразителен, но вие трябва да се упражнявате, за да стигнете до съвършенство. 

 

Монета в бутилка 

 

Това, което публиката вижда: Фокусника показв чаша с вода, монети и кърпичка. Поставя монетата върху кърпичката и покрива чашата с нея. Някакси, 

магически, монетата пада в чашата. Кърпичката се маха и ясно се вижда монетата в чашата. Фокусникът отново я покрива и след няколко магически 

движения маха кърпичката. Монетата я няма. Той изсипва водата и подсушава устните си с кърпичка. Точно там се появява и монетата. 

Реквизит: Кристална чаша с вода до половината, кърпичка, монета, която сте взели от публиката. 
Представяне: Поставете чашата в дланта на лявата си ръка. С дясната вземете кърпичката с монетата в средата и. Движенията са: 

1. Вземете кърпичката с дясната ръка, която е свободна. С палеца и показалеца дръжте края на кърпичката, който е по-близо до вас. Покрийте 

монетата докато съединявате двата края на кърпичката. По този начин ще можете да извадите монетата изпод кърпичката. 
2. Покажете монетата и кърпичката, която държите. Оставете монетата да се плъзне по вътрешната част на чашата, която е покрита с кърпичка, 

пристигайки в ръката ви. Вземете чашата покрита с кърпичка и я разположете върху монетата  в дланта ви.  

Когато откриете чашата, зрителите ще помислят, че монетата е вътре в чашата. Когато отново показвате чашата, повдигнете я леко, за да можете да хванете 
монетата с кърпичката. Сложете кърпичката на масата като монетата трябва да остане под един от краищата и. Публиката вече е видяла липсата на монета в 

чашата. Сега можете спокойно да изпиете част от водата и след като подсушите устните си с кърпичката, с изненада да откриете и покажете че монетата е 

там.  
 

Изчезващия химикал 

 

Това, което публиката вижда: Фокусника покрива химикал с кърпичка и след секунди той изчезва.  

Реквизит: химикал и кърпичка. 

Представяне: Нека публиката види, че химикалът е в ръката ви, а кърпичката е отгоре (химикала трябва да е вертикално). След като е вече покрит, 
повдигнете показалеца си, с който държите кърпичката и избутайте химикала така, че да се плъзне в ръката ви. Махнете кърпичката. Химикала е изчезнал. 

За да имате успех с този фокус, по-добре бъдете със сако или яке.  

 

Мистериозно изчезване 

 

Това, което публиката вижда: Малка, пластмасова чашка е поставена в кутия. Фокусникът взема чашата с кърпичката,  но тя изчезва и се връща отново в 
кутията.  

Реквизит: обикновена кърпичка, малка пластмасова чашка от комплекта ви, картонено кръгче с размер еднакъв с размера на чашката. 

Представяне: Сложете картончетопод кърпичката, без зрителите да забележат. Вземете кърпичката с картончето отдолу, все едно сте хванали чашката 
(направете го с палец и показалец на дясната ръка). Разтръскайте кърпичката и я сложете в джоба си. Докато го правите, внимавайте някой да не забележи 

картончето. Чашката е изчезнала и след няколко магически движения се появява отново в магическата си кутия.  

Дистанционно управление 

 

Това, което публиката вижда: Фокусникът показва шивашки метър и поднася няколко клаера на поднос. Той моли зрител да защипе кламери (колкото 

иска) върху числа от метъра (които поиска). Резултатът на тези числа ще съвпадне с числото, което фокусника е написал на лист хартия.  
Реквизит: шивашки метър (150см.), 10 кламера, тетрадка, химикал, поднос.  

Представяне: Тайната тук е математическа – броя на кламерите. Вие трябва да знаете точния брой на кламерите, които зрителя ще защипе на метъра. Това 

можете да разберете, като от 10 извадите броя в подноса. Сега само трябва да умножите тази цифра по 151. Трябва да го направите докато зрителя си избира 
цифри, върху които ще сложи кламерите. Подайте листа с написания резултат. Помолете зрителя да не го разтваря преди сам да е съобщил броя на цифрите 

си.  

 

Скъсана хартия, която се възстановява 

 

Това, което публиката вижда: Магьосника държи малка хартиена лента. Той я накъсва на няколко парченца, прави малко топче от тях и казва, че 
благодарение на уменията си ще възстанови лентата. В този момент хартията пада на земята. Той я събира и прокарвайки магическата си пръчка, я 

възстановява. 
Реквизит: Две еднакви лентички от хартия с еднакъв цвят  и размер, кутия в която държите нещата си и която ще използвате за изненадващото изваждане 

на предмети, магическата пръчица. 

Представяне: Преди да започнете, направете  малка хартиена лентичка и я скрийте между пръстите си. Покажете другата лента, накъсайте я, свийте я в 
топче и я заменете със здравата, като я скриете на нейното място. Когато хартиеното топче падне на земята, кажете че въпреки лошия си късмет, ще се 

опитате да възстановите хартията. Вдигнете ги и ги поставете на масата. За ваша сигурност, изтървете топчето от цяла хартия. Така ще бъде видяно от 

всички. Когато вземете магическата си пръчица, използвайте момента и оставете ненужното хартиено топче.  
 

 

Хипнотично предсказване 

 

Това, което публиката вижда: Фокусникът съобщава, че ще напише предсказание на лист хартия и ще го даде на зрител, като го помоли да не го чете до 

края на фокуса. След това слага 4 купчинки с карти и моли зрителя да избере една, като му напомня, че тъй като е под влияние на хипнотични сили, ще 
избере тази купчинка за която фокусника е направил предсказание. 

Реквизит: карти, химикал, лист хартия 

Представяне: Подредете 4-те купчинки, така че да са комбинация от карти, чиито сбор е 7.  
Например: 1+2+3+1=7     или    1+4+2=7 и т.н.      

Ще трябва да запомните броя на картите, които се състои всяка купчинка. Това е лесно. Първа купчинка – 4 карти. Втора – 3 карти и т.н. 



Лесно ще запомните: напр. 4-2-5-7 – това са картите от които е съставена всяка купчинка на масата, като последната задължително съдържа 7 карти, без да е 

нужно да събирате стойностите им. На хартията напишете: „ Тази купчинка е сума от 7”. Предсказанието ви ще се изпълни. 

 

Чаша, която пресича масата 

 

Това, което публиката вижда: Чаша, стояща на масата и покрита с хартия, минава през масата и пада в ръцете на магьосника. Това става с помощта на 
талисман – монета.  

Реквизит: не много голяма чаша, парче плътна хартия, която напълно покрива чашата, две монети.  

Представяне: Поискайте монета от публиката. Сложете чашата отгоре (тя трябва да е с отвора надолу). Покрийте изцяло чашата с хартия, така че да 
прилепне плътно по стените и. Съобщете, че чашата ще премине през масата сама. 

За да покажете че чашат е още там, я плъзнете наляво и надясно, като така монетата звучно ще се удари в стените и. Кажете на зрителите, че сте сбъркали и 

всъщност трябва да сложите монетата върху чашата, а не отдолу. Поискайте още една монета, като обясните, че по този начин ще се засили магическия 
ефект. Докато търсят монета, вие използвайте момента и издърпайте чашата на ръба на масата, така че тя да падне в скута ви. Веднага върнете чашата в 

хоризонтална позиция (всъщност ще сте върнали само хартията и сложете двете монети отгоре. Духнете чашата, като по този начин ще съборите хартията и 
чашата ще изчезне. Вземете я изпод масата, сякаш я хващате и сякаш е минала през масата ( с лявата ръка).  

 

Магическа бутилка 

 

Това, което публиката вижда: В обикновена бутилка се поставя нишка (конец, корда, връв и т.н.) и бутилката увисва на нея без да падне. Фокусникът 

изважда връвчицата и я дава заедно с бутилката на публиката да я разгледа. 
Реквизит: не много голяма бутилка (колкото по-тъмна, толкова по-добре), връв (около 50 см.), малко гумено топче (или коркова тапа с размери близки до 

гърлото на вашата бутилка).  

Представяне: Преди да започнете скрийте топчето с бутилката. Дебелината на нишката и топчето да са еквивалентни на бутилката. Докато поставяте 

нишката в бутилката, наклонете я така, че гърлото и да е надолу. Дръпнете леко връвта и се уверете, че е добре затисната между топчето и отвора на 

бутилката. Сега вече можете да пуснете така подготвената бутилка да виси. Няколко минути преди да дадете на публиката да разгледа материалите ви, 

издърпайте нишката вниматено, като изкарате и топчето навън. Скрийте го в ръката си и се възползвайте от момента в който зрителите се занимават с 
бутилката, за да го скриете в джоба си.  

 

Магическо списание 

 

 

Това, което публиката вижда: Фокусникът показва списание пред публиката и го 
разгръща, за да покаже че в него няма нищо. Навива го, прави движение с магическата 

пръчица и с палец и показалец изважда 3 разноцветни кърпички от него.  

Реквизит: списание, лепило, 3 разноцветни кърпички. 
Представяне: Предварително трябва да подготвите списанието – сгънете някоя от 

средните страници и залепете свободния и край отгоре до долу, както и долния и край. В 

така направения джоб поставете трите вързани една за друга кърпички. Когато показвате 
списанието, дръжте го хоризонтално и спрете преди да стигнете скритите кърпички. 

Затворете списанието. Завийте го, както го държите вертикално, за да извадите кърпичките 

лесно. Прекарайте магическата пръчица над списанието и извадете кърпичките. Ще е добре 
да наклоните леко списанието към себе си, без публиката да забележи. След като вече сте 

извадили кърпичките, отново прелистете няколко стрници, за да покажете , че в списанието няма нищо.  

Друг вариант: След като вече веднъж сте показали кърпичките , отново завийте списанието и върнете кърпичките в скривалище то им. Отворете списанието 
и покажете, че те отново са изчезнали. Номерът е възможен, защото кърпичките са от лек материал (напр. коприна) и не правят издутини. Завържете 

кърпичките по такъв начин (само за върховете), че да направите възелчетата възможно най-малки.  

 
 

Изберете цвета 

 

Това, което публиката вижда: Фокусникът предоставя на публиката връв и 3 панделки в различни цветове. Връвта е за вързана за ръцете му, а панделките 

са нанизани на нея. Магьосника покрива връвта и ръцете си с голяма кърпа и моли 

зрител да избере цвят панделка. С духване събаря кърпата на земята и зрителите виждат, 
че в ръката му се намира избраната панделка. Връвта е все още завързана за ръцете му. 

Реквизит: 3 панделки в различен цвят (по около 50см. всяка), парче връв (дълго около 

125см.) 
Предствяне: Тайната тук се крие в изваждането на избраната панделка, докато кърпата 

покрива ръцете ви. Трябва само да прекарате избраната панделка до лявата си китка и да 

я нанижете. Не е задължително да я изваждате под възела на китката с дясна ръка. 
Всичко става много бързо. Може да оставите средната панделка по-дълга, за да я 

извадите през предхождащата я по-лесно. Вижте фигурата. 

 

Яйце, което се трансформира в конфети 

 

Това, което публиката вижда: Яйце се превръща в конфети, които се разпръскват върху поднос.  
Реквизит: яйце, конфети, поднос (може да ползвате и плоска/широка чиния или тава) 

Представяне: Изпразнете едно сурово яйце от вътрешността му (трябва да знаете как). Когато изсъхне, направете малко по-голяма дупка в основата му, 
колкото да вкарате конфетите вътре. Покрийте дупчицата с тиксо. Покажете яйцето на публиката, като прикривате дупчицата с палец. Вземете подноса и 

пребройте 1-2-3 и с удар го счупете, като го покривате с ръка. Конфетите ще се разпръснат, а черупката ще изчезне, смесвайки се с малките парченца 

хартия.  
 

Мистериозното махало 

 

Това, което публиката вижда: Магьосника разпознава карта, с помощта на магическо махало. 

Реквизит: тесте карти, нишка и предмет, който може да прокарате през нея или да завържете в средата и (топче, ключ и др.) 

Представяне: Помолете зрител да избере карта от тестето и да я запомни. Поставете я най-отгоре на тестето и размесете картите по вече описания начин, 
така че тя да остане отгоре. След това разделете картите на 4 купчинки и запомнете в коя от тях е избраната карта. Вземете импровизираното махало и го 

поставете над всяка една от купчинките с карти като го молите да ви покаже. Когато стигнете купчинката с избраната карта, задвижете махалото в 

кръгообразна посока. Симулирайте концентрация и покажете картата.  
 

Магнетизъм 

 

Публиката вижда: След като магьосник е помолил зрител да избере и запомни карта, той я връща в тестето, размесва го и с магическите си способности 

изважда избраната карта. 

Скривалището на 

кърпичката ви 



Представяне: Чрез фалшиво размесване, запомнете, коя е избраната карта. Можете да разпръснете картите на масата и да ги разбъркате допълнително, без 

да изпускате от поглед картата. Прокарайте ръце над купчинката и извадете картата на зрителя. 

 

Карта – детектив 

 

Това, което публиката вижда: Фокусника съобщава, че има карта с детективски способности, която може да открива различни други карти. Оставя 
картите на масата и написва на лист хартия предположене. След това моли зрител да избере карта, да я запомни и да я постави върху тестето. Зрителя цепи 

картите и след това прочита педсказанието от листа: „ Вашата карта е до асо-спатия”. Той намира картата си в тестето и установява, че неговата карта 

наистина се намира до асо-спатия.  
Реквизит: тесте карти, химикал, тетрадка. 

Представяне: Първо размесете картите като следвате първата карта отдолу. Обяснявайте на публиката свойствата на картата детектив докато правите това. 

Вземете тетрадката и напишете предсказанието. Продължете фокуса както е описано по-горе. Винаги, когато цепите тестето, спазвайте същия ред. Накрая 
помолете зрителя да прочете написаното, то ще е вярно.  

Ако тестето бъде цепено така, че съответната карта се падне отгоре (в случая асо-спатия), избраната от зрителя карта ще е най-отгоре. Трябва да цепите още 
веднъж или да помолите зрителя да го направи. 

 

Учудващо предсказание 

 

Това, което публиката вижда: Фокусникът показва плик. В него има листче хартия, на което е написана карта. Плика се 

затваря и остава в някой от зрителите. Фокусникът моли публиката да избере число между 10 и 20 и след това да събере 
двете цифри на това число. Когато отброява същия брой карти от тестето, той достига до картата, която е написана в 

плика. 

Реквизит: тесте карти, химикал, плик и хартия. 

Представяне: Преди да започнете, напишете на листа деветата карта от тестето, броейки отгоре надолу. Размесете 

картите, които се намират в центъра и в края, без да местите тези отгоре. Оставете тестето на масата  и подайте плика с 

предслазанието в него. Помолете зрител да избере число между 10 и 20 (някое между тях, без самите 10 и 20).  
Например нека числото е 12. Пребройте 12 карти от тестето, което сте оставили на масата с гърба нагоре. Отделете останалите карти. За да направите трика 

по-сложен, помолете публиката да събере двете цифри на избраното число: 1+2=3. Избройте 3 карти от купчинката с 12-те и следващата след тях, в случая 

4-та карта, ще е написаната в плика. Помолете зрителите да отворят плика.  
 

Учудващо предсказание – втори вариант 

 

Това, което публиката вижда: От разбърканото тесте за бридж или покер се оформят две купчинки карти – черни и червени, като се изваждат две по две 

от тестето. Ако две карти не оформят двойка, което значи че са черна и червена, се отделят настрани. Преди да започнете тези действия, фокусникът е 

написал предсказание, от сорта на:” В купчината на черните карти има с две по-малко от купчината на червените” или „ Купчината с червени карти има с 
две повече от черните”. Всъщност това означава едно исъщо нещо, казано по два различни начина. Когато се провери, след като картите се разделят, то ще 

се окаже вярно. 

Реквизит: тесте карти за бридж (белот) или покер. 
Представяне: Направете точно това, което е обяснено по-горе. Размесете картите, разделете ги на две купчини като ги вадите две по две и отделяйки тези, 

които не са двойка по цвят. Когато свърши тестето, пред вас ще има купчина червени и купчина черни карти. Точния резултат ще бъде написания на листа. 

Тайната: преди да разбъркате тестето, извадете 2-4-6- (винаги четен брой) черни ии червени карти. В зависимост колко и какви карти сте отстранили, 
напишете вашето предсказание: „ Купчината черни карти е с 2 ( или 4 или 6) карти по-малко от ( или повече от купчината червени)”.  

 

Върната карта 

 

Това, което публиката вижда: Фокусникът моли зрител да размеси картите и да избере една. Взема картите обратно и след като зрителя е запомнил 

избраната, я поставя върху другите. След като е свършено това, фокусникът разпръсва картите на масата, като между тях се появява само една от тях с 
лицето нагоре. Това е избраната от зрителя. 

Реквизит: тесте карти. 

Представяне: Помолете зрител да размеси картите, да избере една, да я запомни  и да ви върне тестето. Може да я покаже на другите около него. Докато 
публиката се разсейва с разглеждане на картата, вие поставете тази която е най-отгоре – най-отдолу, обръщайки я. След това обърнете тестето. Всички 

карти ще са обърнати, освен тази, която е най-отдолу. Сложете избраната карта с гърба нагоре по средата на тестето. Поставете тестето на масата, за да не 

бъде видяна тази най-отдолу (която вие сте обърнали). Разпрострете картите на масата и в средата ще се появи само една  с гърба нагоре. Това е избраната 
от зрителя. 

 

Как да накарате зрител да избере картата, която вие искате 

 

Често се налага зрител от публиката да избере определена карта, която е удобна на фокусника, без никой да разбере.  

Как става това: Сложете картата, която ви интересува най-отгоре на тестето. Помолете някой от публиката да цепи под прав ъгъл на горната част, за да 
можете да отбележите къде е станало цепенето. Трябва да отвлечете вниманието на зрителите, говорейки каквото и да е. Те ще забравят коя половина 

съдържа избраната карта. Помолете друг зрител да повдигне горната половина и да смени мястото и с долната. Вашата карта (която трябва да следите 

внимателно) е първата от долната купчинка.  


