
МАГІЯ 

Проведіть свою власну чарівну виставу! Здивуйте своїх друзів і 

родину за допомогою 12 магічних фокусів, включених в цей 

комплект. 

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 

1. Будь ласка, прочитайте ці інструкції, перед тим як починати.

2. Рекомендується допомога і нагляд дорослих.

4. Цей комплект і його готовий продукт містять дрібні деталі, які можуть

викликати задуху при неправильному використанні. Зберігати в

недоступному для дітей віком до 3 років місці.

4. Потрібні ножиці з дому. Рекомендується нагляд дорослих.

ПЕРЕД ВИСТАВОЮ 

1. Магія основана на ілюзії; спеціально розроблені трюки / реквізити

створюють речі, які суперечать науковим принципам. Наприклад, ми

знаємо, що ніхто не може змусити об'єкт просто зникнути, але досвідчений

фокусник може створити таку ілюзію! Практика - це справжній секрет магії.

Попрактикуйте свої фокуси декілька разів, перш ніж надсилати запрошення

на виставу. Підійдіть до цього серйозно. Ви повинні регулярно

практикувати свої фокуси, наприклад, два рази на тиждень, до початку

показу. Практикуйтеся перед дзеркалом, щоб ви бачили те, що бачить

ваша аудиторія. Також чудовою ідеєю буде попросити членів вашої сім'ї

зняти відео вашої практики, щоб ви могли поліпшити прийоми, які не

вдаються в точності так, як ви плануєте.

2. Запам'ятайте трюки, написавши на папері замітки, ваші слова і т. д. і

використовуйте ці нотатки під час тренування.

3. Вивчайте по одному трюку за раз і навчіться робити його добре, перш

ніж намагатися вивчити інший.

4. Артистичність – це також важлива складова професії чарівника.

Слідкуйте за відомими магами і звертайте увагу на те, як вони діють і

говорять. Спостереження за іншими може стати відмінним досвідом у

навчанні і зробить вашу роботу справді вражаючою.

5. Пам'ятайте, стати ідеальним чарівником справа не з легких і на публіці

завжди цінують добре відпрацьоване шоу. Найголовніше - веселитися!

! ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
НЕБЕЗПЕКА ЗАДУХИ – дрібні деталі.
Не для дітей молодше 3 років



 

ПІДГОТОВКА ВИСТАВИ 

1. Створіть плакат і розішліть запрошення своїм друзям і родині. Також 

непогано буде надіти костюм мага або чарівника, якщо такий є. Прикрасьте 

свою сцену за допомогою реквізиту або постерів. Все це додасть вашому 

шоу професійний вид. 

2. Створіть план шоу з перерахуванням фокусів, які повинні бути виконані 

в одному стовпчику, а в другому реквізити, необхідні для них. 

3. Підготуйте всі реквізити. Перевірте їх ще раз перед початком шоу. 

4. Почніть шоу з короткого, вражаючого, але простого для розуміння 

трюку, наприклад з магнітної палички. Це допоможе привернути увагу 

аудиторії і стане хорошим способом сфокусувати увагу аудиторії на шоу. 

5. Сплануйте послідовність своїх фокусів перед шоу, щоб схожі фокуси не 

виконувалися один за одним. Це також підійде для фокусів, що мають 

однакову тривалість або використовують одні і ті ж реквізити. Перемішайте 

фокуси, щоб ваша аудиторія оцінила різноманітність вашого виступу. 

6. Говоріть чітко і голосно, щоб усі чули вас. Стримуйте себе. Не говоріть 

занадто швидко. 

7. Якщо ви починаєте виступати вперше, ви можете відчувати певний страх 

на сцені, наприклад, швидке серцебиття, пітливість долонь і т. д. 

Нагадайте собі, що всі великі фокусники відчували це, коли вперше 

виступали на сцені. Просто зробіть глибокий вдих і почніть. Через деякий 

час ви звикнете. Пам'ятайте, головне - веселощі! 

8. Залучіть аудиторію. Попросіть їх говорити разом "Це диво!" після 

завершення кожного трюку. 

 

ІНШІ ПОРАДИ 

1. Велика спокуса розповісти аудиторії про секрети трюків. Проте, ніколи 

не робіть цього, тому що це послабить зацікавленість вашим виступом. 

2. Не повторюйте один і той же фокус перед тією ж аудиторією. Якщо вони 

знають, що буде далі, у них буде більше шансів дізнатися, як це робиться. 

3. Спочатку проведіть коротеньке шоу з 4-5 трюками. Коли ви станете 

досить впевненими в собі, організуйте ще одне шоу з більшою кількістю 

фокусів. 

 

ФОКУС 1: МАГНІТНА ПАЛИЧКА 

ЩО ВАМ НЕОБХІДНО: чарівна паличка 



ЕФЕКТ ВИСТАВИ: 

Без будь-якого стискання ваша чарівна паличка прилипне до вашої долоні, 

як на магніті. Це простий, але вражаючий фокус.  

ЯК ВИКОНАТИ: 

Скажіть вашій аудиторії, що ви збираєтеся передати свою магічну силу 

своїй паличці, і по вашій команді вона прилипне до вашої долоні, нічим не 

утримуючись. 

1. Тримайте паличку у правій руці, обхопивши її пальцями. Скажіть аудиторії, 

що вам потрібно сконцентруватися, щоб паличка вам відповіла. Зробіть 

вигляд, що ви сильно концентруєтесь, докладайте зусилля до правої руки і 

міцніше тримаєте паличку. Паличка буде виглядати так, як ніби вона 

рухається сама по собі. 

2. Уявіть, що ваша паличка тепер знаходиться у вашому розпорядженні, і 

починайте її рухати. Вам потрібна допомога лівої руки, щоб захопити ваше 

праве зап'ястя і стабілізувати його. 

3. Секрет криється в цьому: не дозволяючи аудиторії побачити його, 

непомітно витягніть вказівний палець лівої руки, щоб утримати паличку на 

місці. Тепер відкрийте пальці правої руки, один за іншим, поки ліва рука все 

ще тримає ваше праве зап'ястя. Коли все пальці правої руки будуть відкриті, 

глядачі побачать чарівну паличку, яка прилипла до вашої руки, та її нічого 

не тримає, як на магніті! Перед здивованою публікою швидко підкиньте 

паличку у повітря і зловіть її. Ви такий же вправний, як справжній маг! 

 

ФОКУС 2: КАРТА, ЩО ВИСКАКУЄ 

ЩО ВАМ НЕОБХІДНО: колода карт і чарівна паличка. 

ЕФЕКТ ВИСТАВИ: 

Хто-небудь з присутніх обирає карту, яку ви потім знаходите в середині 

колоди. Після легкого удару чарівною паличкою, карта «вискочить» наверх 

колоди. 

 

ЯК ВИКОНАТИ: 

1. Виберіть із колоди 8 карт випадковим чином. Повернувши карти 

обличчям до аудиторії, розкрийте віялом 7 карт зліва направо, утримуючи 1 

карту прихованою за віялом (прихована карта). Це секрет фокусу. Вам 

знадобиться трохи практики, щоб зробити це ідеально, щоб ваша аудиторія 

не помітила одну приховану карту. 



         Прихована карта 

         Ви бачите її так  

 

2. Зі сторони аудиторії, вони будуть бачити тільки 7 карт обличчям до них, 

не помічаючи того, що одна карта ховається за віялом. Попросіть одного з 

присутніх вказати на одну з карт, які він бачить. Попросіть учасника 

запам'ятати карту і сказати її положення у віялі, відраховуючи праворуч від 

вас (верхня перша карта віяла). У цьому прикладі учасник вибирає туз 

чирви, який є «четвертою» картою з їх точки зору. (Секрет: з вашої точки 

зору це повинна бути «п'ята» карта, коли ви рахуєте разом з прихованою 

картою). 

         Карта, обрана глядачем 

            Туз чирви  

3. Складіть віяло і покладіть всі карти, включаючи приховану, назад на 

верх колоди. Тепер ваша прихована карта розміщена на верхній частині 

колоди, і аудиторія цього не помітила. 

         Прихована карта зверху 

4. Повідомте вашій аудиторії, що ви збираєтеся помістити обрану карту в 

середину колоди. У цьому прикладі обрана карта, тобто туз чирви, є 

«четвертою» картою, тому візьміть 4 карти з верхньої частини колоди. Тепер 

скажіть аудиторії, що четверта карта в вашій руці - це обрана карта. 

5. Не показуйте карти вашій аудиторії. Помістіть всі 4 карти у середину 

колоди. (Секрет: обрана карта, тобто туз чирви, насправді є п'ятою картою 

зверху. Вона не потрапила в середину колоди. Замість цього вона тепер 

перша карта в колоді). 

         Обрана карта залишається  

          зверху, туз чирви. 

6. Тепер скажіть вашій аудиторії, що у вас є особливий зв'язок з обраною 

картою, і з кінчиком чарівної палички, і це змусить її вистрибнути на верх 

колоди. Тепер постукайте по колоді карт і скажіть «Стрибай!» 

7. Відкрийте карту зверху. Це повинна бути обрана карта, тобто туз чирви. 

 

ФОКУС 3: ПАДАЧІ ЗІРКИ 

ЩО ВАМ НЕОБХІДНО: спеціально розроблена мапа з зірками. 

ЕФЕКТ ВИСТАВИ: 

За помахом чарівної палички кількість зірок на мапі змінюється. 



 

СЕКРЕТ: 

Це спеціально розроблений фокус. Уміло накриваючи пальцями на мапі 

«зірочки» або «порожні місця», здаватиметься, що кількість зірочок 

змінюється. Знову ж таки, практика зробить цей фокус ідеальним! 

        Сторона з 2 зірками Сторона з 3 зірками 

 

ЯК ВИКОНАТИ: 

Скажіть вашій аудиторії, що у вас є магічна здатність змінювати кількість 

зірочок на мапі. 

 

1. На стороні з 5 зірками закрийте порожню область посередині, і покажіть 

мапу вашій аудиторії. Це буде схоже на «6». 

 

2. Швидко змініть положення пальця і закрийте зірку посередині. Покажіть 

своїй аудиторії, тепер вона виглядає як «4». 

      Закрийте середню порожню область  Закрийте зірку посередині 

 

3. Тепер поверніть мапу на інший бік і закрийте порожню область внизу. 

Тепер складатиметься враження, що на ній відображається тільки 3 зірки. 

 

4. Знову швидко змініть положення пальця, щоб закрити зірку зверху; це 

виглядатиме, як туз. 

     Закрийте нижню порожню область  Закрийте зірку зверху 

ФОКУС 4: МАГІЧНІ ЧИСЛА 

ЩО ВАМ НЕОБХІДНО: 6 карт з магічними числами, олівець і клаптик паперу 

(не входять у комплект). 

ЕФЕКТ ВИСТАВИ: 

Використовуючи карти з магічними числами, ви можете «прочитати» думки 

присутніх і сказати їм число, про яке вони думають. 

СЕКРЕТ: 

Число на магічних картах спеціально підібране. Просто покажіть карти 

глядачам і запитайте їх, на якій карті міститься число, про яке вони 

думають. Для цих обраних карт візьміть число, показане у верхньому 

лівому кутку. Їх сума дорівнюватиме числу, яке в пам'яті в аудиторії. Ви 

ніколи не помилитеся! 

 

ЯК ВИКОНАТИ: 

Попросіть присутнього в аудиторії обрати число від 1 до 63. Поясніть, що 



ви хочете, щоб він записав число, але не повідомляючи вам, яке саме він 

обрав. У цьому прикладі присутній обирає число «10». 

 

1. Покажіть 6 магічних карт по одній якій-небудь людині з аудиторії. 

Попросіть її обрати карти, на яких вказано обраний номер. Є тільки дві 

карти, які містять число «10». 

 

2. Тепер візьміть ті картки, які містять обраний номер. Числа у верхньому 

правому куті позначають «2» і «8». Їх сума «10» - це обране глядачем 

число. Скажіть свою відповідь аудиторії. Потім попросіть аудиторію 

показати число, яке було записане на папері. Це магія! 

ФОКУС 5: ЕЛИКИЙ ВТЕЧА 

ЩО ВАМ НЕОБХІДНО: папір для втечі (папір з надрукованою на ній 

пунктирною лінією), ножиці з дому (потрібен нагляд дорослих). 

ЕФЕКТ ВИСТАВИ: 

Покажіть вашій аудиторії, як ви можете пройти через листок тонкого 

паперу, який не більше, ніж дві поштові листівки. 

СЕКРЕТ: 

Пунктирні лінії на папері для великої втечі мають спеціальне розташування. 

Просто складіть і обріжте папір, дотримуючись пунктирних ліній. Вийде 

велике кільце, через яке ви зможе пройти. Глядачі будуть у захваті! 

         1.    

        А Згин      В 

 

Корисні поради: якщо ви хочете повторювати цей трюк знову і знову, 

зробіть кілька копій цього листа паперу, перш ніж порізати той, який йде в 

цьому наборі. 

 

ЯК ВИКОНАТИ: 

1. Складіть папір навпіл уздовж лінії A - B, пунктирними лініями назовні. 

         2. Ріжте 

 

2. Розріжте ножицями уздовж кожної пунктирної лінії, перпендикулярній A - 

B. Будьте обережні, щоб не обрізати край паперу. 

         3. Ріжте уздовж А-В 

                

3. Як тільки ви розріжете уздовж кожної з пунктирних ліній, обріжте уздовж 

зігнутого краю A - B. Ще раз, будьте обережні, щоб не зрізати край. 



4. Обережно розгорніть папір. Тепер це схоже на велике кільце, через яке 

ви можете пройти. Ви втекли! Просто! 

 

ФОКУС 6: ХИТРИЙ ВУЗОЛ 

ЩО ВАМ НЕОБХІДНО: шматок мотузки. 

ЕФЕКТ ВИСТАВИ: 

Це маленький майстерний фокус, в якому здається, що ви начебто 

зав'язуєте вузол посередині мотузки, тримаючи обидва кінці в руках і не 

відпускаючи їх! 

ЯК ВИКОНАТИ: 

Запросіть глядача вийти на сцену. Попросіть його тримати кінці мотузки 

обома руками і зробити вузол посередині мотузки, не дозволяючи йому або 

їй випускати мотузку з рук. Це нереально зробити! Тепер ваша черга. 

 

Примітки: швидко виконайте кроки 1-2 в діаграмі, так щоб глядачі не 

помітили. 

 

1. Тримайте один кінець мотузки в лівій руці. Тепер надіньте інший кінець 

на передпліччя, щоб він звисав з руки, як показано на малюнку. 

2. Візьміться правою рукою за другий кінець мотузки, простягнувши її 

через петлю. Витягніть праву руку трохи назад з петлі. Тепер покажіть 

аудиторії, що у вас в руках обидва кінці мотузки. Ви збираєтеся зав'язати 

вузол посередині мотузки, не відриваючи рук від кінців мотузки. 

3. Щоб зав'язати вузол, просто опустіть праву руку; витягніть кінець 

мотузки в лівій руці назад з петлі, дозволяючи мотузці ковзати по вашій 

руці. 

 Ліву руку тягніть всередину 

4. Розведіть кінці в сторони і вуаля! Ви зробили неможливе! 

 

ФОКУС 7: МІНЛИВІ КОСТІ 

ЩО ВАМ НЕОБХІДНО: кості, чарівна паличка, спеціальний пластиковий 

тунель з двома віконцями з одного боку і з одним - з іншого. 



ЕФЕКТ ВИСТАВИ: 

Показати вашим глядачам, що ви можете чарівним чином змінювати число 

на костях кожен раз, просуваючи їх через тунель.  

СЕКРЕТ: 

Цей пластиковий тунель - спеціально створений чарівний реквізит. Коли 

кості проходять через невеликий отвір позаду, вони перевертаються, 

показуючи інше число. 

 

ЯК ВИКОНАТИ: 

Покажіть глядачам кості, щоб переконати їх, що вони справжні. 

1. Тримайте пластиковий тунель однією рукою так, щоб сторона з двома 

вікнами була звернена до аудиторії. Завжди приховуйте сторону з одним 

маленьким віконцем. Вставте кубик з одного кінця і покажіть число 

аудиторії в першому вікні. Це «5» в прикладі. 

Запитайте аудиторію: «Усі згодні з тим, що це число 5?» 

          1. Штовхніть кості 

           

2. Після того, як всі подивляться на це число і погодяться з вами, 

проштовхніть кості по тунелю паличкою. Коли кубик досягне прихованого 

маленького віконця, він, завдяки тертю, непомітно покотиться і число 

зміниться. Скажіть чарівне слово і число змінюється! На малюнку воно 

змінюється на «1». 

          2. Штовхніть і число зміниться 

          

Підказки: злегка поверніть тунель, щоб кості сковзали по поверхні, де 

знаходиться маленьке віконце. В іншому випадку кубик не буде котитися. 

 

ФОКУС 8: ЧАРІВНА СКРІПКА 

ЩО ВАМ НЕОБХІДНО: 2 канцелярські скріпки, довга паперова стрічка і 1 

гумове кільце. 

ЕФЕКТ ВИСТАВИ: 

Зчеплення двох скріпок і гумового кільця в петлю не торкаючись до них. 

ЯК ВИКОНАТИ: 

1. Скріпіть паперову стрічку скріпкою, як показано на малюнку. 

2. Одягніть гумове кільце з вільного кінця. 



            Гумове кільце 

3. Зафіксуйте вільний кінець, як показано на малюнку. Тепер папір 

повинен бути у вигляді гармошки з двома скріпками і гумовим кільцем між 

ними. 

           Скріпка  

4. Повідомте вашій аудиторії, що ви збираєтеся зчепити їх як петлю, не 

торкаючись їх. Тепер візьміться за вільні кінці паперової стрічки і повільно 

потягніть їх один від одного. 

          Потягніть в сторони 

5. Коли скріпки і гумове кільце будуть наближатися один до одного, 

потягніть швидше і сильніше. Зроблено! Тепер вони зчеплені! 

          Потягніть сильніше 

ФОКУС 9: ЧАРІВНИЙ МАЯТНИК 

ЩО ВАМ НЕОБХІДНО: чарівна паличка, нитка і зіркоподібний маятник - 

зв'яжіть три разом, щоб зробити чарівний маятник; аркуш з малюнками, на 

яких зображені кролик, голуб та інше. 

Практична підказка: якщо ви хочете повторювати цей фокус, зробіть 

декілька фотокопій малюнків, перш ніж вони зносяться. 

ЕФЕКТ ВИСТАВИ: 

Показати вашим глядачам, що у вас є чарівний маятник. Навіть якщо 

зображення будуть повернені обличчям вниз, ви зможете розпізнати 

малюнки тварин (кролика і голуба), оскільки маятник над ними буде 

рухатися по колу. В інших випадках він буде здійснювати коливання 

вперед і назад над неживими об'єктами (чарівним капелюхом, місяцем, 

зіркою, блискавкою та ключем). 

СЕКРЕТ: 

Кожен малюнок розташований на аркуші певним чином. Коли аркуш 

розривається на вісім шматочків, малюнки тварин (кролика і голуба) 

матимуть два нерівних краї, тоді як зображення неживих об'єктів - три. 

Навіть якщо зображення розташовані обличчям вниз, ви можете визначити, 

зображує дана картинка живий чи неживий об'єкт, порахувавши кількість 

нерівних країв. Непомітно від глядачів рухайте злегка ваше зап'ястя, щоб 

маятник гойдався назад і вперед над малюнками з трьома нерівними 

краями і обертався по колу над малюнками з двома нерівними краями. Це 

виглядатиме нібито ваш маятник дійсно працює.  

 



ЯК ВИКОНАТИ: 

1. Продемонструйте аудиторії аркуш з вісьмома зображеннями. Розірвіть 

аркуш на вісім рівних частин. 

 

2. Попросіть кого-небудь із глядачів перемішати їх і розподілити їх на столі 

лицьовою стороною вниз. Розпізнайте малюнки за допомогою підрахунку 

секретних нерівних країв. Скажіть глядачам, що у вас є чарівний маятник, 

який може визначити всі зображення з тваринами. Маятник буде 

здійснювати круговий рух над зображеннями з тваринами; в іншому 

випадку він буде розгойдуватися вперед і назад над неживими об'єктами. 

        2 нерівних краї   3 нерівних краї 

3. Підвісьте чарівний маятник над шматочками паперу з трьома нерівними 

краями. Повільно рухайте вашою долонею і гойдайте маятник вперед і 

назад, але так, щоб глядачі цього не помітили. Скажіть глядачам, що це 

малюнок із неживим об'єктом, і це не те, що ви шукаєте. 

         Розгойдуйте вперед і назад 

4. Тепер підвісьте чарівний маятник над шматочками паперу з двома 

нерівними краями і гойдайте його по колу. Скажіть глядачам, що це той 

малюнок, який ви шукаєте. Це і є зображення тварини. 

         Розгойдуйте по колу 

5. Перегорніть зображення, щоб показати силу вашої магії! Повторюйте 

кроки вище, поки всі чотири малюнки з тваринами не будуть знайдені. 

         Відкрийте малюнок 

 

 

ФОКУС 10: ПАХУЧА КАРТА 

ЩО ВАМ НЕОБХІДНО: колода карт. 

ЕФЕКТ ВИСТАВИ: 

Скажіть глядачам, що у вас чарівний нюх, і ви можете використовувати 

його силу для знаходження карти, обраної та поміщеної назад у колоду 

одним з присутніх. 

ЯК ВИКОНАТИ: 



1. Попросіть кого-небудь із глядачів обрати карту з колоди і запам'ятати її. 

Відволічіть аудиторію, попросивши глядача з картою показати її присутнім. 

Запропонуйте вашим слухачам перевірити, чи є у карти який-небудь 

специфічний аромат.  

        Глядач обирає карту 

2. Секрет: поки глядач із картою зайнятий її показом іншим, розділіть 

колоду на дві частини і тримайте їх в руках. Непомітно подивіться на 

останню карту в правій руці. Запам'ятайте її. Наприклад, нехай це буде 

піковий король. Попросіть вашого глядача помістити карту на верх колоди 

у вашій лівій руці. 

        Непомітно запам’ятайте карту 

         «піковий король»   

3. Тепер розгорніть карти віялом. Секрет полягає у наступному: оскільки 

обрана карта була покладена в колоду під загаданою картою, тобто 

піковим королем, то наступна за піковим королем карта і буде обраної. В 

даному прикладі це піковий туз. 

        Глядач зміщує колоду 

4. Тепер розкладіть віялом всю колоду карт. Секрет криється в наступному: 

оскільки обрана глядачем карта була поміщена в колоду під загаданою 

картою, тобто під піковим королем, то карта, яка слідує за піковим королем 

і є обрана карта. В даному прикладі це піковий туз. 

        Загадана карта 

          Обрана карта 

5. Однак існує ймовірність, хоча і дуже маленька, що глядач посуне колоду 

в іншому місці, і обрана карта, і після загадана карта розділяться. Якщо це 

трапиться, ви будете бачити вашу загадану карту, тобто пікового короля, 

на дні колоди. У цьому випадку верхня карта колоди буде обраної картою, 

тобто, піковим тузом. 

Дотримуючись вищевикладеного, не має значення як багато раз глядач 

буде зміщувати колоду, ви зможете знайти вашу карту. Але не просіть 

аудиторію тасувати карти, так як чари в цьому випадку можуть не 

спрацювати. 

Тепер ви можете знайти обрану карту, так щоб глядачі цього не помітили. 

Вдавайте, начебто ви можете визначити обрану карту по запаху, 

застосувавши ваш чарівний нюх. Ви витягнете і покажете обрану карту за 

допомогою «чаклунства». 



 

ФОКУС 11: РЕНТГЕНІВСЬКІ ПРОМЕНІ ПРОСВІЧУЮТЬ НАСКРІЗЬ 

ЩО ВАМ НЕОБХІДНО: 2 кості, чарівна паличка. 

ЕФЕКТ ВИСТАВИ: 

Цей фокус покаже вашу «чарівну силу» бачити крізь грані кісточок.  

СЕКРЕТ: 

Протилежні грані костей в сумі завжди дають «7». Якщо на верхній межі 

«1», то на нижній буде «6», якщо «2», то на нижній «5» і т. д. У сумі 

завжди буде «7».  

ЯК ВИКОНАТИ: 

Скажіть глядачам, що ви володієте магічною здатністю бачити крізь грані 

костей. Покажіть кості глядачам. Попросіть кого-небудь перевірити їх, так 

щоб всі переконалися, що вони не якісь спеціальні. 

1. Тепер киньте кості на стіл. Попросіть глядачів дотримуватися тиші, так 

як вам потрібно зосередитися для використання вашої рентгенівської 

здібності. Тепер легенько вдарте чарівною паличкою і згадайте наведене 

вище правило, щоб визначити число на нижній грані. У наведеному 

прикладі на верхній грані кості числа 1 і 4, отже, на протилежній грані 

будуть числа 6 і 3. Це виглядає як диво. 

 

ФОКУС 12: КОСТІ, ЩО БАЛАКАЮТЬ 

ЩО ВАМ НЕОБХІДНО: чарівні циліндри (обидва, маленький і великий), 

кості х2 

ЕФЕКТ ВИСТАВИ: скажіть глядачам, що ви можете розмовляти з вашими 

костями і будете визначати, з яким числом вони обрали кубик. 

СЕКРЕТ: циліндр є спеціально розробленим реквізитом фокусника. Ви 

зможете бачити крізь нього число на костях всередині, так щоб глядачі 

цього не помічали. 

ЯК ВИКОНАТИ: 

1. Дайте два кубика обраному глядачеві і попросіть його обрати число на 

одному з них. Тепер попросіть цього глядача помістити обидві кості 

всередину маленького циліндра з обраним кубиком зверху і обраним 

числом вгору. У наведеному прикладі глядач обирає «3». Не показуючи 



вам, глядач закриває кришку. Попросіть його передати маленький циліндр 

вам. 

2. «Дивіться крізь»

2. Відволічіть аудиторію, давши їм великий циліндр для перевірки. Поки

вони його перевіряють, поверніть непомітно маленький циліндр до себе,

давши кубику можливість зісковзнути до кришки. Секрет криється в

наступному. Поверхня кришки маленького циліндра є настільки тонкою, що

ви можете бачити крізь неї і прочитати число на кубику всередині.

Запам'ятайте число. Це «3». Не дивіться на нього занадто довго, інакше

аудиторія розкриє ваш секрет.

3. Просто помістіть маленький циліндр всередину великого циліндра

кришкою догори.

4. Потрясіть

4. Потрясіть циліндр і розташуйте його перед вашим обличчям, вдаючи, що

вам потрібно зосередитися. Скажіть аудиторії, що ви знаєте число і голосно

промовте його.

5. Відкрийте циліндр і оголосіть число. Це буде «3»! Просто неймовірно!

5. Оголосіть число

Питання і коментарі 

Ми цінуємо вас як клієнта, і ваше задоволення цим продуктом дуже важливе для 

нас. Якщо у вас є коментарі або питання, або ви виявили будь-яку частину цього 

комплекту відсутньою або дефектною, будь ласка, не соромтеся звертатися до 

нашого дистриб'ютора у вашій країні. Його адреса надрукована на упаковці. Ви 

також можете зв'язатися з нашою групою підтримки маркетингу:  info@afk.ua, 
тел. +38 (44) 465 75 50, веб-сайт: www.afk.ua


