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Set magie - Spectacolul meu de magie 

20 de trucuri de magie - 7 ani + 

CONȚINUT 

În secţiunea  ”Veţi avea nevoie de:” accesoriile marcate cu un asterisk sunt incluse în pachet. 

Scena 

1. Utilizaţi un cearceaf mare pentru decor. Poziţionaţi o masă mică în faţa Dumneavoastră. Puteţi acoperi masa

cu o față de masă de aceeaşi culoare cu cearceaful.

2. Reduceţi intesitatea luminii în camera pentru a creea o ambianţă sobră. De asemenea puteţi folosi o lanternă

mare pe post de reflector.

3. Invitaţi-vă familia şi prietenii pentru a urmări spectacolul de magie. Puneţi nişte scaune în faţa mesei

Dumneavoastră, pentru ca audienţa să fie aşezată confortabil.

Costumul 

1. Versiunea clasică a costumului: pălărie top, smoching, tricou alb şi papion.

2. Versiunea gotică a costumului: tuș de ochi negru şi haine de modă veche.

3. Costumul Vrăjitorului: pălărie de vrăjitoare, tricou alb şi o capă lungă neagră.

1. Trucul cu frânghia ruptă

1. Poziţionaţi frânghia în interiorul cutiei.

2. Ţineţi cutia în mâna stângă şi deschideţi-o repede cu mâna dreaptă. 

3. Închideţi cutia şi apoi trageţi bucata de frânghie spre exteriorul acesteia.
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2. Nodul piraților 

Veţi avea nevoie de: 

 

1. Exersaţi legatul nodului după cum vă este arătat în imagine.  

Buclele trebuie executate cât mai strâns pentru a arăta ca un nod adevărat. 

 

2. Trageţi uşurel de frânghie de câteva ori.  

Apoi poziţionaţi eşarfa deasupra nodului, trageţi cu putere de capetele 

frânghiei şi îndepărtaţi eşarfa: nodul a dispărut! 

 

3. Sertarul magic 

Veţi avea nevoie de: 

 

1. Plasaţi chibritul în interiorul cutiei apoi închideţi cutia. 

 

 

 

2. Întoarceţi cutia încet până când veţi avea logo-ul BUKI orientat spre 

Dumneavoastră.  

Deschideţi cutia.  

Întoarceţi cutia din nou, având logo-ul orientat spre audientă: aceştia vor 

crede că cutia este goală. 

 
 

 

3. Având logo-ul orientat spre audientă, închideţi încet cutia apoi deschideţi-o. 

Chibritul se află din nou în interiorul cutiei! 

 

4. Sertarul cu bani 

Veţi avea nevoie de:  

 

1. Puneţi o monedă în cutie, apoi închideţi cutia.  

  

 

 

2. Frecaţi cutia cu eşarfa, apoi acoperiţi cutia cu aceasta.  

Întoarceţi cutia spre Dumneavoastră. 

 

 

3. Înlăturaţi eşarfa, deschideţi cutia, iar apoi rotiți-o spre audientă:  

moneda a dispărut! 
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5. Chibritul cel rupt 

Veţi avea nevoie de: 

 

1. Înainte de a începe să faceţi trucul ascundeţi chibritul 

adevărat în eşarfă, la capătul acesteia. 

2. În timpul desfăşurării trucului puneţi chibritul fals în mijlocul 

eşarfei. Împăturiţi eşarfa în 3. 

3. Rupeţi chibritul adevărat cu degetele. Despăturiţi eşarfa, 

pentru a lăsa să cadă chibritul fals pe masă! 

 

6. Chibritul zburător 

Veţi avea nevoie de:  

 

1. Ţineţi cartea de joc cu faţa în jos, apoi poziţionaţi chibritul pe 

partea de sus a acesteia.  

Asiguraţi-vă că cartea de joc va sta cât mai întinsă. 

2. Apăsaţi încet capetele cărţii de joc folosind un deget şi 

degetul mare pentru a curba cartea în sus: firul invizibil va 

face chibritul să zboare! 
 

7. Moneda zburătoare 

Veţi avea nevoie de: 

 

La fel ca la trucul cu numărul 6, folosiți o monedă şi eşarfa pentru a 

ascunde întâi moneda, apoi pentru a dezvălui moneda zburătoare. 

 

8. Seiful  

Veţi avea nevoie de: 
 

1. Există o singură cale pentru a deschide seiful. Ţineţi cutia în 

mâna stângă, având degetul mare al mâinii drepte pe punctul 

A şi degetul arătător al aceleaşi mâini pe punctul B.  

Asiguraţi-vă că exersaţi îndeajuns înainte să prezentaţi trucul 

publicului! 

 

9. Unde este moneda? 

Veţi avea nevoie de: 

1. Ţineţi moneda cu faţa în sus între degetul din stânga şi 

degetul mare. 

2. Folosind mâna dreaptă faceţi să pară că apucaţi rapid 

moneda. În acelaşi timp lăsaţi moneda să cadă în mâna 

stângă a Dumneavoastră, fără ca cineva să vadă acest lucru. 

3. Menţineţi mâna dreaptă închisă şi holbaţi-vă la aceasta în 

timp ce mâna stângă coboară pe lângă corp. 

Puteţi deschide mâna dreaptă: aceasta este goală! 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

            



4 
 

10. Moneda pierdută 

Veţi avea nevoie de: 

 

Executaţi acest truc doar în cazul în care purtaţi o bluză cu mâneci 

lungi şi largi. 

1. Rulaţi manşeta braţului drept al Dumneavoastră. Poziţionaţi 

eşarfa peste mâna Dumneavoastră stângă (pe acest braţ 

manşeta nu este rulată). 

2. Ridicaţi moneda şi prefăceţi-vă că o aşezaţi în mâna 

Dumneavoastră stângă, pe sub eşarfă. De fapt moneda se 

aşează în interiorul mânecii. Ridicaţi eşarfa! Moneda a 

dispărut din mâna Dumneavoastră stângă! 

11. Telepatie 1 

Veţi avea nevoie de: 

 

1. Alegeţi un număr între 1 şi 60. 

2. Ridicaţi pe rând cele 6 cărţi şi verificaţi dacă numărul ales de către Dumneavoastră se află pe vreuna dintre 

cărţi. Dacă aţi găsit numărul aşezaţi cartea în stânga, dacă nu, aşezaţi cartea în dreapta. 

3. Ridicaţi cărţile din stânga şi adunaţi primele numere de sus din stânga. Când veţi termina, veți descoperi și 

numărul ales! 

12. Telepatie 2 

Veţi avea nevoie de: 

1. Scrieţi numărul 1089 pe o foaie de hârtie, împăturiţi-o la mijloc, apoi 

lăsaţi foaia pe masă. 

2. Pe o altă foaie de hârtie scrieţi orice număr care se află în intervalul 102 

- 987. Sub acesta scrieţi acelaşi număr invers, apoi scădeţi numărul mic 

din cel mare. 

3. Acum scrieţi rezultatul scăderii şi adunaţi-l cu inversul acestuia. 

Rezultatul final va fi intodeauna 1089. 

 

13. Telepatie 3 

Veţi avea nevoie de: 

 

1. Prezentaţi unui membru al audienţei Dumneavoastră 3 carioci fără capac 

de culori diferite şi rugaţi-l să ia una dintre carioci fără să vă spună ce 

culoare a ales. Rugaţi-l apoi să pună carioca în mâinile  Dumneavoastră, 

care se vor afla la spate. 

 
2. Fără ca cineva să vă vadă, faceţi un mic punct cu vârful cariocii pe unghia 

degetului mare de la mâna stângă, apoi rugaţi persoana respectivă să ia 

carioca şi să o pună înapoi cu celelalte. 

 
3. Ridicaţi cele 3 carioci. Trageţi cu ochiul la culoarea imprimată pe degetul 

mare şi apoi relataţi audienţei Dumneavoastră culoarea cariocii aflată în 

mâinile de la spate. 
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14. Metamorfoza 

Veţi avea nevoie de: 

 

1. Poziţionaţi cubul și cele 2 mingi pe masă, în faţa Dumneavoastră. 

Acoperiţi cutia şi cele 2 mingi cu eşarfa, apoi introduceţi repede cele 2 

mingi în interiorul cubului. 

2. Ridicaţi eşarfa şi arătaţi cubul. Asiguraţi-vă că nu vede nimeni gaura 

aflată în lateralul cubului. 

 

15. Transformarea 

Veţi avea nevoie de: 

 

1. Transformaţi cubul într-o minge, întorcând cubul pe dos şi introducând 

degetul arătător de la mâna dreaptă în acesta. Ţineţi cele 3 mingi în aşa 

fel încât să se vadă că ţineţi în mână 3 mingi rotunde. 

2. Folosiţi mâna stângă pentru a ascunde mâna dreaptă în care se află cele 

3 mingi. Cu degetul stâng mare împingeţi repede cele 2 mingi adevărate 

în interiorul celei false, apoi închideţi mingea falsă folosind degetul din 

dreapta şi degetul mare. Arătaţi audienţei Dumneavoastră cubul cu cele 

2 mingi în acesta. 

 

16. Cubul care dispare 

Veţi avea nevoie de: 

1. Ţineţi cubul în care se află cele 2 mingi cu ambele mâini. Ţinând totul ascuns, introduceţi degetul drept arătător 

în gaura cubului pentru ca cele 2 mingi să iasă afară. Acum puteţi arăta audienţei Dumneavoastră că în mână 

aveţi 3 mingi. 

 

17. Moneda teleportată 

Veţi avea nevoie de: 

1. Pregătiţi trucul: introduceţi partea care glisează în interiorul carcasei, 

apoi împingeţi pumnalul prin gaura din mijloc. Plasaţi moneda în partea 

care glisează, apoi glisaţi spre partea interioară, până în dreptul 

pumnalului şi înclinaţi spre Dumneavoastră cutia, pentru ca moneda să 

fie fixată. Scoateţi partea glisantă din carcasă – ați fixat moneda în 

interiorul carcasei. 

                                  
2. Plasaţi încă o monedă pe partea glisantă, apoi glisaţi spre partea 

interioară până în dreptul pumnalului şi înclinaţi cutia spre audienţa 

Dumneavoastră - prima monedă este  eliberată iar cea de-a doua este 

fixată în interiorul carcasei. Continuaţi să glisaţi partea glisantă până 

când prima monedă va cădea. Audienţa Dumneavoastră va crede că 

moneda a trecut prin pumnal. 
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18. Piciorul care dispare 

Veţi avea nevoie de: 

1. Înainte să executaţi acest truc slăbiţi legătura şiretului de la pantoful 

drept. 

2. Ridicaţi-vă în picioare, având picioarele alăturate. Poziţionaţi cearceaful 

pe partea de jos a picioarelor, pentru a ascunde tot mai puţin pantofii. 

3. În linişte, scoateţi piciorul din pantof, dar asiguraţi-vă că degetele 

piciorului ating podeaua. 

4. În spatele cearceafului îndoiţi piciorul drept în spatele Dumneavoastră, 

iar în acelaşi timp ridicaţi şi cearceaful până puţin sub nivelul 

genunchiului. Atâta timp cât puteţi să vă ţineţi echilibrul într-un singur 

picior şi să nu cădeţi peste audiență, aceştia vor crede că unul dintre 

picioarele Dumneavoastră a dispărut. 

5. Versiunea mai grea: coborâţi încet cearceaful îndreptând piciorul şi 

încălţându-vă din nou cu pantoful. Ridicaţi cearceaful: piciorul 

Dumneavoastră a reapărut. 

 

19. Girueta 

Veţi avea nevoie de:  

1. Desenaţi o săgeată mare pe o bucată de hârtie care să arate direcţia 

spre dreapta. Poziţionaţi paharul şi bucata de hârtie pe masă, în aşa fel 

încât audienţa Dumneavoastră să vadă săgeata prin pahar. 

 

2. Umpleţi paharul cu apă din sticlă - audiența Dumneavoastră va crede că 

săgeata a schimbat direcţia. 

 

 

20. Linguriţa zburătoare 

Veţi avea nevoie de: 

 

Exersaţi ţinerea linguriţei după cum vă este arătat în ilustraţie.  

Linguriţa este susţinută de partea din spate de către degetul mijlociu de la mâna 

dreaptă. 

 

 

Avertismente! 
 

         

Pentru copiii mai 
mari de 7 ani!

Nu este potrivit pentru copiii mai mici de 
36 de luni, datorita părților mici conținute, 

care pot fi înghițite!
Pericol de sufocare!

Culorile si 
conținutul pot 

varia ușor de la o 
jucărie la alta!       

Vă rugăm sa citiți cu atenție si să respectați instrucțiunile de utilizare şi siguranță! 

Nerespectarea avertismentelor, instrucțiunilor si recomandărilor de siguranță poate cauza diverse pericole. 

A se utiliza sub supravegherea unui adult! 

Pericol de strangulare din cauza frânghiei lungi!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


