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Комплект фокуси  

Магия с едно движение 
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Съдържание: 
1. Магическа пръчка с плъзгащи краища 
2. Двойни заоблени карти ( зайци и змии ) 
3. Въже и резач на въже 
4. Плъзгаща карта дама и поп 
5. Зиг-заг плъзгаща рамка, 4 двустранни карти 
6.  4 в 1 свързани копринени кърпички 
7.  Инструкции 
 
 

Фокус  1 
Рязане на въже 

 
Фокусът: Въжето бива срязано на две, след това съединено отново! 
Тайната: Резача на въжето има две скрити части въже вътре в себе си. 
Реквизит: Въже, Резачка на въже 
Подготовка: Извадете въжето от резачката. 
Представяне: 
 

1. Дръжте резачката така, че прозорчето да е обърнато към публиката. Плъзнете въжето в резачката 
така, че да се покажат двете страни. 

2. Издърпайте въжето напред и назад, така, че публиката да види само единият край. 
3. Продължавайте да държите резачката с лице към публиката и бързо избутайте дясната страна на 

резачката надолу. Покажете на публиката ‘’ изрязаните’’ краища. Не издърпвайте въжето. 
4. Бързо плъзнете краищата отново заедно. Издърпайте въжето от резачката за да покажете, че е 

едно цяло парче. 
Подсказка: Плъзнете резачката с едно бързо движение. 
 

 
Фокус 2 

Магическа пръчка 
 
Фокусът: Магическата пръчка се смалява, след това отново възстановява размера си. 
Тайната: Краищата на пръчката се плъзгат докато вие скривате или показвате средната и част в ръката си. 
Реквизит: Вълшебна пръчка с плъзгащи краища. 
Подготовка: Хванете двете краища с двете ръце,хоризонтално. 
 
Представяне: 

1. Хванете с пръсти белите краища на магическата пръчка , но не ги закривайте напълно. 
2. Хванете левият край здраво. Бавно започнете да избутвате десния бял накрайник към левия 
3. Докато приплъзвате десния бял накрайник към левия, дясната част на пръчката неусетно се 

скрива във вашата длан. Дръжте ръцете си хоризонтално, така, че всичко да остава скрито от 
публиката. 

4. Бутайте докато основното черно тяло на пръчката остане 2-3 см. 
5. Покажете на публиката само малката видима част, пазете останалата по-дълга скрита в 

дланта си. 6. Задръжте отново двата края и издърпайте, така, че магическата пръчка да се върне към 
оригиналният си размер. 

Подсказка: Начинаещите, могат да пробват да направят този фокус, обличайки дреха със свободно падащи  дълги ръкави, които по-лесно ще скриват 
вълшебната пръчка. 
 

Фокус 3 
От Поп в Дама 

 
Фокусът: Вълшебната карта става от Поп в Дама Купа.  
Тайната: Рамката на картата се плъзга и се сменя картинката. 
Реквизит: Плъзгаща се карта от Поп в Дама. 
Подготовка: Позиционирайте рамката, така, че картинката с Попа да се вижда, а мърдащата се част да остане долу. 
Представяне: 

 
1. Дръжте картата с две ръце като видимата част за публиката 

остане Поп, а червената част е с лице към вас. 
2. Преобърнете картата нагоре-надолу (от край до край)... 
3. ... така, че червената част да е към публиката. 
4. Картата се преплъзва, така, че става Дама! 
5. Задръжте картата изправена и я завъртете... 

6. ... така, че картинката с Дама да е към публиката. 
Подсказка:  Убедете се, че сте на достатъчно разстояние  от публиката, така, че тя да не забележи тайната ви. Картата може да издаде звук, когато се сменя 
от Поп на Дама. За да прикриете това, трябва да говорите с публиката, така, че тя да не чуе звука. Също така, можете да стисните картата докато я въртите, 
придържайки  движещата част докато не я обърнете към вас; след това бавно и тихичко спуснете плъзгащата част до долу, за да не се чуе. 
 



Фокус 4 
Зиг-Заг числа 

 
Фокусът:  Картите с числа мистериозно се трансформират в зиг-заг рамката. 
Тайната:  Скрит панел показва числата 1 и 3 когато рамката се плъзга. 
Реквизит: Зиг-Заг рамка, 4 двустранни карти. 
Подготовка: Започнете с празната зиг-заг рамка, така, че всички панели да са празни. 
Представяне: 

 
1. Дръжте рамката както е показано, така, че публиката да вижда 

трите празни квадрата на един ред. 
2. Поставете една от картите в слота отгоре на рамката. Убедете се, че 

картата се е плъзнала до долу в рамката. 
3. Задръжте централния панел и обяснете фокуса, който ще 

представите (виж по-долу). 
4. Бързо плъзнете централния панел към празния слот. Така се изменя разположението на цифрата от самата карта! 
5. Бързо плъзнете панела обратно за да върнете картата в изходно положение. Изместете картата и повторете фокуса с друга. 

Подсказка:  

 Плъзгане на картата- Картата се плъзга до средата, след това се връщз в изходно положение. 

 Изравняване на цифрите- Цифрите, които не са на равно, се подреждат в една линия. 

 Смяна на цветовете- Сменят се цветовете на фона. 

 От Думи в Цифри- ‘’ Едно’’ и ‘’Три’’ се сменят с ‘’1’’ и ‘’3’’. 

 В обратен ред- 3-2-1 стават 1-2-3 

 Броене на зайци- Цифрите съвпадат с количеството зайци 

 Раз, Два и ...- Появява се цифра 3! 

  Лилав цвят – Какъв цвят можем да комбинираме за да се получи лилав (2)? Плъзнете и покажете цин(1) и червен (3). 
 

Фокус 5 
Кърпичка със сменящи се цветове 

 
Фокусът: Две копринени кърпички сменят цветовете си. 
Тайната: Четири кърпички се стискат силно в ръката, така, че да се скриват две от тях. 
Реквизит: 4 в 1 заедно свързани копринени кърпички. 
Подготовка: Направете така, че да се виждат само два цвята от кърпичките (жълто и червено или лилаво и зелено). Направете кръгче с пръсти и издърпайте 
малка част от скритата кърпичка. Не позволявайте на публиката да види направено кръгче с пръсти, нито подаващото се крайче на кърпичката. 
Представяне: 

 
1. Дръжте плата в кръгчето, образувано от пръстите ви, прикривайки с палец крайчето на 

кърпичката. 
2. Дръжте снопчето, така, че две от кърпичките да се показват. 
3. С вашата дясна ръка издърпайте ъгълчето на скритата кърпичка право нагоре. 
4. Убедете се, че държите здраво пръстите на лявата си ръка в кръг, докато продължавате 

да издърпвате кърпичките. 5. Когато двете скрити кърпички се покажат, развейте ги с лявата си 
ръка, така, че публиката да ги види. Подсказка:  Упражнявайте този фокус сами без публика, докато свикните незабележимо да издърпвате 
кърпичките от едн или друг цвят. 

 
Фокус 6 

Илюзия: дълга и къса карта 
 

Фокусът:  Картите си сменят размера!   
Тайната:  Това е оптическа илюзия. Картите са с един и същ размер, но най-горната карта винаги изглежда като по-къса. 
Реквизит: Две обли двустранни карти (зайчета и змии). 
Подготовка: Решете каква карта искате да използвате, зайчета или змии. 
Представяне: 

 
 

1. Разположете картите както е показано на рисунката. Попитайте някой от публиката да ви каже коя 
от картите е по-къса. (Той ще избере най-горната.) 

2. Вземете най-горната карта и попитайте дали са сигурни (Тази ли е най-късата карта?). 
3. Кажете вълшебната дума и се престорете, че разгъвате картата. 
4. Поставете картата на масата под втората (както е показано на рисунката). Сега първата карта 

изглежда по-дълга от другата. 
Подсказка:  Направете така, че зрителите да не могат да видят как картите са подредени една над друга. 
Толкова е лесно да превърнеш прост магически трик в гандиозно магическо шоу! 

 Упражнявай, упражнявай, упражнявай! Колкото повече правиш тези фокуси сам, толкова по-лесно ще заблудиш публиката по време на своето 
шоу....Говори и се движи! Разсейвай публиката като и говориш и правиш движения.( На пример: ‘’Дръжте се! Сега ще използвам моята 
магическа сила за да превърна този Поп Купа в Дама Купа (размахайте картите с драматичен жест)! Абракадабра (завъртете се докато сменяте 
картите)! Ето как картата се смени!’’). Използвай колкото се може повече магически думи! Фокус-Бокус! Абракадабра! Та-Да! Бинго! Преоблечи 
се! Можеш да сложиш шапка на главата си и разни шарени дрехи. Измисли си псевдоним (Господин Магия! Госпожица Мистерия!) и си промени 
гласа. Подготви и украси на масата за своето представление!  
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