
ΜΑΓΕΙΑ!
ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΜΑΓΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ!

ΚΑΤΑΠΛΗΞΤΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΣ ΜΕ 12 ΜΑΓΙΚΑ ΚΟΛΠΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΕΤ.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πνιγμού-μικρά
κομμάτια. Ακατάλληλο για παιδιά κάτω
των 3 ετών.

Α. Μηνύματα Ασφαλείας
1.Παρακαλώ διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε.
2.Συνίσταται βοήθεια και επίβλεψή από ενήλικα.
3.Προορίζεται για παιδιά ηλικίας άνω των 5.
4.Αυτό το σετ περιέχει μικρά κομμάτια τα οποία μπορεί να προκαλέσουν πνιγμό εάν χρησιμοποιηθούν λανθασμένα.
Δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 3 ετών.

5.Απαιτείται ψαλίδι από το σπίτι. Συνίσταται επίβλεψή από ενήλικα.
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ΜΑΓΕΙΑ 1: ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΡΑΒΔΙ
ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ: Το μαγικό ραβδί
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΕΤΕ:

1

Η μαγεία είναι μια ψευδαίσθηση: ειδικά σχεδιασμένα κόλπα/σκηνικά κάνουν πράγματα να συμβαίνουν που φαίνονται να είναι αντίθετα από
της αρχές της επιστήμης. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι κανένας δεν μπορεί να κάνει απλά ένα αντικείμενο να εξαφανιστεί παρόλα αυτά ένας
επιδέξιος μάγος μπορεί να δημιουργήσει μια τέτοια παραίσθηση! Η εξάσκηση είναι το πραγματικό μυστικό πίσω από τη μαγεία. Εξασκήστε
τα κόλπα σας πολλές φορές πριν στείλετε προσκλήσεις για την παράστασή σας. Να είστε ένας σοβαρός εκτελεστής. Θα χρειαστεί να
εξασκήσετε τα κόλπα σας τακτικά, για παράδειγμα, δυο φορές την εβδομάδα πριν να ξεκινήσετε την παράστασή σας. Εξασκηθείτε μπροστά
από έναν καθρέφτη έτσι ώστε να βλέπετε αυτό που θα δει το κοινό σας. Είναι επίσης καλή ιδέα να ζητήσετε από τα μέλη της οικογένειας σας
να καταγράψουν σε βίντεο την παράσταση-εξάσκηση σας έτσι ώστε να βελτιώσετε εκείνα τα κόλπα σας που δεν θα βγουν ακριβώς όπως
σχεδιάζετε.
.Αποστηθίστε τα κόλπα γράφοντας σημειώσεις, ατάκες κλπ σε ένα χαρτί και χρησιμοποιήστε τες όταν εξασκείστε.
.Μάθετε ένα κόλπο κάθε φορά και γίνετε καλοί σε αυτό πριν επιχειρήσετε να μάθετε το επόμενο.
.Ένα σημαντικό κομμάτι του να είσαι μάγος είναι να είσαι επίσης ηθοποιός. Παρακολούθα γνωστούς μάγους και πρόσεξε πως ενεργούν και
πως μιλάνε. Το να παρατηρείς τους άλλους μπορεί να είναι μια θαυμάσια εμπειρία εκμάθησης και θα κάνει την παράσταση σας πιο
εντυπωσιακή.
Θυμηθείτε, ενώ δεν είναι ποτέ εύκολο να γίνεις ένας τέλειος μάγος, το κοινό πάντα εκτιμά μια καλά προετοιμασμένη παράσταση. Και το πιο
σημαντικό, διασκεδάστε!

Σχεδιάστε μια αφίσα και στείλτε προσκλήσεις στους φίλους σας και την οικογένεια σας. Είναι επίσης καλή ιδέα να φορέσετε ένα κουστούμι
μάγου αν υπάρχει διαθέσιμο. Διακοσμήστε την σκηνή σας με μερικά σκηνικά ή αφίσες. Όλα αυτά θα δώσουν στην παράστασή σας μια
επαγγελματική πινελιά.
Φτιάξτε ένα πρόγραμμα παράστασης που καταγράφει τα κόλπα που θα κάνετε σε μια στήλη μαζί με τα σκηνικά που απαιτούνται για αυτό

το κόλπο δίπλα της.
Ετοιμάστε όλα τα σκηνικά. Ελέγξτε τα μια φορά πριν ξεκινήσει η παράσταση.
Ξεκινήστε την παράσταση με ένα σύντομο, εντυπωσιακό και ευκολονόητο κόλπο π.χ. Μαγνητικό Ραβδί. Αυτό θα βοηθήσει να τραβήξετε την
προσοχή του κοινού και θα είναι ένας καλός τρόπος να κάνετε το κοινό να επικεντρωθεί στη παράσταση.
Προγραμματίστε την σειρά που θα έχουν τα κόλπα σας έτσι ώστε να μην κάνετε παρόμοια κόλπα το ένα μετά το άλλο. Αυτό ισχύει και για
κόλπα που είναι παρόμοια σε διάρκεια ή σε χρήση σκηνικών. Ανακατέψτε τα κόλπα έτσι ώστε το κοινό να εκτιμήσει την ποικιλία της
παράστασής σας.
.Μιλάτε καθαρά και δυνατά έτσι ώστε όλοι να μπορούν να σας ακούνε. Δώστε ρυθμό στον εαυτό σας. Μην μιλάτε πολύ γρήγορα.
.Αν είστε αρχάριος εκτελεστής, θα βιώσετε κάποιο τρακ όπως γρήγορο χτυποκάρδι, ιδρωμένες παλάμες κλπ. Υπενθυμίστε στον εαυτό σας
ότι όλοι οι μεγάλοι μάγοι βίωσαν το ίδιο τρακ όταν ανέβηκαν στην σκηνή για πρώτη φορά. Απλά πάρτε μια βαθιά ανάσα και ξεκινήστε. Θα
ζεσταθείτε με τα από λίγο. Θυμηθείτε, διασκεδάστε το!
.Βάλτε το κοινό να συμμετέχει. Ζητήστε τους να πουν μαζί «Είναι Μαγεία!» μετά την ολοκλήρωση κάθε κόλπου.

.Είναι πάντα δελεαστικό να λέτε στο κοινό το μυστικό των κόλπων σας. Παρόλα αυτά, ποτέ μην το κάνετε αυτό, καθώς θα μετριάσει την
επίδραση της παράστασης σας.
Μην επαναλάβετε το ίδιο κόλπο μπροστά στο ίδιο κοινό. Αν ξέρουν τι θα επακολουθήσει, θα υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα για αυτούς
να ανακαλύψουν πως γίνεται το κόλπο.
.Διοργανώστε μια μικρότερη παράσταση αρχικά με 4-5 κόλπα. Όταν θα είστε αρκετά σίγουρος, οργανώστε μια παράσταση με περισσότερα
κόλπα.

Χωρίς να το κρατάει τίποτα, το μαγικό σας ραβδί κολλάει στην παλάμη σας σαν μαγνήτης. Είναι ένα απλό αλλά εντυπωσιακό κόλπο.

Πείτε στο κοινό σας ότι θα μεταδώσετε την μαγική σας δύναμη στο ραβδί σας και με την εντολή σας θα κολλήσει στην παλάμη σας χωρίς να
το κρατάει τίποτα.

.Τυλίγοντας τα δάχτυλα σας γύρω του, κρατήστε το ραβδί στο δεξί σας χέρι. Πείτε στο κοινό σας ότι χρειάζεται να συγκεντρωθείτε για να
κάνετε το ραβδί σας να ανταποκριθεί. Προσποιηθείτε ότι συγκεντρώνεστε πολύ, ασκείστε λίγη δύναμη στο δεξί σας χέρι και κρατήστε το
ραβδί πιο σφιχτά. Το ραβδί θα δείχνει σαν να κουνιέται μόνο του.
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ΜΑΓΕΙΑ 2: ΑΝΑΠΗΔΗΣΗ ΤΡΑΠΟΥΛΟΧΑΡΤΟΥ
ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ:
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

ΜΑΓΕΙΑ 3: ΠΕΦΤΑΣΤΕΡΙΑ
ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ: Την ειδικά σχεδιασμένη κάρτα με αστέρια
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:
Ο αριθμός της κάρτας αλλάζει «μαγικά» στο χέρι σας.
ΜΥΣΤΙΚΟ:

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΕΤΕ:

ΜΑΓΕΙΑ 5: Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΔΡΑΣΗ
ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ:
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

.Προσποιηθείτε ότι τώρα το ραβδί είναι στον έλεγχό σας και αρχίστε να κινήστε. Θα χρειαστείτε την βοήθεια του αριστερού σας χεριού για
να γραπώσετε τον δεξί σας καρπό για να το σταθεροποιήσετε.
.Το μυστικό έρχεται σε αυτό το σημείο: χωρίς να αφήσετε το κοινό να το δει, επεκτείνετε τον δείκτη σας στο αριστερό σας χέρι κρυφά για να
κρατήσει το ραβδί στην θέση του. Τώρα ανοίξτε τα δάχτυλα του δεξιού σας χεριού ένα-ένα με το αριστερό σας χέρι να συνεχίζει να κρατά το
δεξί σας καρπό. Με τα δάχτυλα του δεξιού σας χεριού όλα ανοιγμένα, το κοινό θα δει το ραβδί μαγικά να κολλάει στο χέρι σας χωρίς να το
κρατάει τίποτα, ακριβώς όπως ένας μαγνήτης! Μπροστά στο έκπληκτο κοινό, τινάξτε το ραβδί γρήγορα στον αέρα και πιάστε το. Είστε τόσο
έξυπνος όσο ένας επαγγελματίας μάγος!

Μια τράπουλα και το μαγικό ραβδί

Ένα μέλος του κοινού διαλέγει ένα χαρτί, το οποίο αργότερα το βάζετε στην μέση μιας τράπουλας. Με ένα χτύπημα του ραβδιού, το
τραπουλόχαρτο «αναπηδά» στο απάνω μέρος της τράπουλας.

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΕΤΕ:
1.Διαλέξτε 8 χαρτιά τυχαία από την τράπουλα. Με τα χαρτιά να βλέπουν το κοινό, βγάλτε σε σχήμα βεντάλιας 7 από τα χαρτιά από τα
αριστερά σας προς τα δεξιά σας κρατώντας 1 χαρτί κρυμμένο πίσω από την βεντάλια (το κρυμμένο χαρτί). Αυτό είναι το μυστικό του κόλπου.
Θα χρειαστείτε λίγη εξάσκηση για να το κάνετε αυτό τέλεια χωρίς να προσέξει το κοινό ότι υπάρχει ένα χαρτί κρυμμένο.
2.Από την πλευρά του κοινού, θα βλέπουν μόνο 7 χαρτιά να τους κοιτούν χωρίς να προσέξουν το ένα χαρτί που είναι κρυμμένο πίσω από
την βεντάλια. Ζητήστε από έναν από το κοινό να δείξει ένα από τα χαρτιά που τους κοιτούν. Ζητήστε από το μέλος να αποστηθίσει το χαρτί
και πείτε την θέση του στην βεντάλια από τα δεξιά σας (το πρώτο χαρτί στο επάνω μέρος της βεντάλιας). Στο παράδειγμα, το μέλος του
κοινού διαλέγει τον Άσσο Κούπα, που είναι το τέταρτο χαρτί από την δική του πλευρά. (Μυστικό: Από την δική σας πλευρά θα είναι το πέμπτο
χαρτί μετρώντας μαζί και το κρυμμένο χαρτί)
3.Επαναφέρετε την βεντάλια και βάλτε όλα τα χαρτιά, συμπεριλαμβανομένου και του κρυμμένου χαρτιού, πίσω και πάλι επάνω στον πάκο με
τα χαρτιά. Τώρα θα πρέπει να έχετε το κρυμμένο χαρτί τοποθετημένο στο επάνω μέρος της τράπουλας χωρίς το κοινό να το προσέξει.
4.Πείτε στο κοινό σας ότι πρόκειται να βάλετε το επιλεγμένο χαρτί μέσα στην μέση της τράπουλας. Στο παράδειγμα, το επιλεγμένο χαρτί πχ
ο Άσσος Κούπα είναι το τέταρτο χαρτί, άρα πάρτε 4 χαρτιά από το επάνω μέρος της τράπουλας. Τώρα πείτε στο κοινό σας ότι το τέταρτο
χαρτί στο χέρι σας είναι το χαρτί που έχει επιλέξει.
5.Μην δείξετε τα χαρτιά σας στο κοινό. Βάλτε όλες τις τέσσερις κάρτες στην μέση της τράπουλας. (Μυστικό: το επιλεγμένο χαρτί π.χ. ο Άσσος
Κούπα, είναι στην πραγματικότητα το πέμπτο χαρτί από το απάνω μέρος. Δεν έχει μπει στην μέση της τράπουλας. Αντιθέτως, είναι τώρα το
πρώτο χαρτί στην τράπουλα.)
6.Τώρα πείτε στο κοινό σας ότι έχετε μια ξεχωριστή επικοινωνία με το επιλεγμένο χαρτί και ότι με ένα χτύπημα του μαγικού ραβδιού θα
αναπηδήσει στο επάνω μέρος της τράπουλας. Τώρα, χτυπήστε την τράπουλα και πείτε, «Αναπήδα!»
7.Αποκαλύψτε το χαρτί του πάνου μέρους. Θα πρέπει να είναι το επιλεγμένο χαρτί π.χ. ο Άσσος Κούπα.

Αυτή είναι μια ειδικά σχεδιασμένη κάρτα για κόλπο. Κρύβοντας περίτεχνα τα «αστέρια» ή «τις λευκές περιοχές» πάνω στην κάρτα με τα
δάχτυλα σας, ο αριθμός των αστεριών πάνω στην κάρτα φαίνεται να αλλάζει. Και πάλι, η εξάσκηση θα σας κάνει τέλειους!

Πείτε στο κοινό σας ότι έχετε την μαγική ικανότητα να αλλάζετε τον αριθμό πάνω σε μια κάρτα.
1.Στην πλευρά με τα 5 αστέρια, καλύψτε την λευκή περιοχή στην μέση. Δείξτε την στο κοινό σας, θα φαίνεται να μοιάζει με «6».
2.Αλλάξτε την θέση του δάχτυλού σας γρήγορα και καλύψτε το αστέρι στη μέση. Δείξτε την στο κοινό σας, τώρα θα φαίνεται σαν «4».
3.Τώρα γυρίστε την κάρτα σας στην άλλη πλευρά, καλύψτε την λευκή περιοχή στο κάτω μέρος. Τώρα το κάνατε να φαίνεται σαν «3».
4.Αλλάξτε την θέση του δάχτυλού σας ξανά γρήγορα για να καλύψετε το αστέρι στο επάνω μέρος. Θα δείχνει σαν «Άσσος».

ΜΑΓΕΙΑ 4: ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ: 6 από τις κάρτες μυστικών αριθμών, ένα μολύβι και ένα κομμάτι χαρτί (δεν συμπεριλαμβάνεται)

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:
Χρησιμοποιώντας τις Κάρτες Μυστικών Αριθμών, μπορείτε να διαβάσετε την σκέψη του κοινού σας και να τους πείτε ποιόν αριθμό σκέφτονται.

ΜΥΣΤΙΚΟ:
Ο αριθμός στις μυστικές κάρτες είναι ειδικά τοποθετημένος. Απλά δείξτε τις κάρτες στο κοινό και ρωτήστε τους ποιά κάρτα περιέχει τον αριθμό
τον οποίο σκέφτονται. Για εκείνες τις επιλεγμένες κάρτες, πάρτε τον αριθμό που είναι στην πάνω αριστερή γωνία. Το άθροισμά αυτών θα
ισοδυναμεί στον αριθμό που είναι στην σκέψη του κοινού. Δεν πρόκειται να σας ξεφύγει!

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΕΤΕ:
Ζητήστε από ένα μέλος του κοινού να διαλέξει έναν αριθμό μεταξύ 1 και 63. εξηγήστε ότι θέλετε το άτομο να γράψει τον αριθμό χωρίς να σας
πει ποιόν αριθμό έχει διαλέξει. Σε αυτό το παράδειγμα το μέλος του κοινού διαλέγει τον αριθμό «10».

1.Δείξτε τις 6 Μυστικές Κάρτες στο ίδιο μέλος του κοινού μία-μία. Ζητήστε από το μέλος του κοινού να διαλέξει τις κάρτες που έχουν τον
επιλεγμένο αριθμό πάνω τους. Υπάρχουν μόνο δυο κάρτες που περιέχουν τον αριθμό «10».
2.Τώρα επαναφέρετε αυτές τις κάρτες που περιέχουν τον επιλεγμένο αριθμό του κοινού. Οι αριθμοί στις επάνω δεξιά γωνίες είναι το «2» και
το «8». Το άθροισμά τους είναι «10» που είναι ο επιλεγμένος αριθμός του κοινού. Πείτε την απάντησή σας στο κοινό σας. Μετά ζητήστε από
το κοινό να αποκαλύψει τον αριθμό που έχει γράψει στο χαρτί. Είναι μαγικό!

Το χαρτί απόδρασης (το χαρτί με τις γραμμές με τις τελίτσες), ψαλίδι από το σπίτι (επίβλεψη ενήλικα απαιτείται).

Δείξτε στο κοινό σας πως μπορείτε να αποδράσετε μέσα από ένα μικροσκοπικό κομμάτι χαρτί που δεν είναι μεγαλύτερο από δυο καρτ-ποστάλ.
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ΜΥΣΤΙΚΟ:

Χρήσιμες συμβουλές:

ΜΑΓΕΙΑ 6: Ο ΔΥΣΚΟΛΟΣ ΚΟΜΠΟΣ
ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ:
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΤΕ:

Παρατηρήσεις:

ΜΑΓΕΙΑ 7: ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΖΑΡΙ
ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ:

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

ΜΥΣΤΙΚΟ:

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΕΤΕ:

1.

2

Συμβουλές:

ΜΑΓΕΙΑ 8: ΜΑΓΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ
ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΕΤΕ:
1
2
3

4

5

ΜΑΓΕΙΑ 9: ΜΑΓΙΚΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ
ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ:

Χρήσιμες Συμβουλές:

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

Οι γραμμές με τις τελίτσες στο χαρτί μεγάλης απόδρασης είναι ειδικά τοποθετημένες. Απλά διπλώστε και κόψτε το χαρτί ακολουθώντας τις
γραμμές με τις τελίτσες. Θα σχηματιστεί ένας μεγάλος δακτύλιος μέσα από τον οποίο το σώμα σας θα μπορεί να περάσει. Όλοι αγαπούν αυτό
το κόλπο!

Αν θέλετε να επαναλάβετε αυτό το κόλπο ξανά και ξανά, βγάλτε μερικές φωτοτυπίες του χαρτιού απόδρασης πριν κόψετε
αυτό που παρέχεται μέσα στο σετ.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΤΕ

1.Διπλώστε το χαρτί στη μέση κατά μήκος του Α-Β, με τις γραμμές με τις τελίτσες να κοιτούν προς τα έξω.
2.Κόψτε κατά μήκος κάθε μιας γραμμής με τελίτσες κάθετα στο Α-Β με το ψαλίδι. Προσέχετε να μην κόψετε μέχρι το τέλος της άκρης του χαρτιού.
3.Μόλις κόψετε κατά μήκος κάθε γραμμής με τελίτσες , κόψτε κατά μήκος των διπλωμένων άκρων Α-Β. Και πάλι, προσέχετε να μην κόψετε
εντελώς μέχρι το τέλος της άκρης.
4.Ανοίξτε το χαρτί προσεχτικά. Είναι τώρα σαν ένας μεγάλος δακτύλιος μέσα από τον οποίο μπορείτε να περάσετε. Έχετε αποδράσει! Απλά!

Το κομμάτι σκοινί

Αυτό είναι ένα επιδέξιο, μικρό κόλπο που κάνει να φαίνεται σαν να έχετε δέσει έναν κόμπο στην μέση ενός κομματιού από σκοινί, ενώ κρατάτε
και τις δυο άκρες στα χέρια σας και χωρίς να τις αφήνετε.

Ζητήστε από ένα μέλος του κοινού να έρθει στη σκηνή. Ζητήστε από το μέλος του κοινού να κρατήσει τις άκρες του σκοινιού και με τα δυο χέρια.
Προκαλέστε το μέλος του κοινού να κάνει έναν κόμπο στην μέση του σκοινιού χωρίς να αφήσει τα χέρια του από το σκοινί. Δεν μπορεί να γίνει!
Τώρα είναι σειρά σας.

Κάντε τα βήματα στο διάγραμμα 1-2 γρήγορα χωρίς να αφήσετε το κοινό να τα παρατηρήσει.
1.Κρατήστε την μια άκρη του σκοινιού στο αριστερό σας χέρι. Τώρα πετάξτε την άλλη άκρη πάνω από τον βραχίονα σας έτσι ώστε να κρέμεται
πάνω του όπως φαίνεται.
2.Πιάστε την άλλη άκρη του σκοινιού με το δεξί σας χέρι πιάνοντας μέσα από την θηλιά. Τραβήξτε το δεξί σας χέρι λίγο πίσω έξω από την θηλιά.
Τώρα δείξτε στο κοινό σας ότι έχετε και τις δυο άκρες του σκοινιού στα χέρια σας. Πρόκειται να κάνετε ένα κόμπο στη μέση του σκοινιού χωρίς
να κινείται τα χέρια σας από τις άκρες του σκοινιού.
3.Για να κάνετε τον κόμπο να εμφανιστεί, απλά χαμηλώστε το δεξί σας χέρι, τραβήξτε την άκρη που έχετε στο αριστερό σας χέρι πίσω προς τα
έξω από τη θηλιά, αφήνοντας ταυτόχρονα το σκοινί να γλιστρήσει πάνω από το χέρι σας.
4.Τραβήξτε τις άκρες μακριά και ιδού! Επιτύχατε το αδύνατο!

Ζάρι, το μαγικό ραβδί, την ειδική πλαστική σήραγγα με δυο παράθυρα στην μια πλευρά και ένα παράθυρο στην αντίθετη
πλευρά.

Δείξτε στο κοινό σας πως μπορείτε να αλλάξετε μαγικά τον αριθμό του ζαριού όποτε περνάει μέσα από την μαγική σήραγγα.
Η πλαστική σήραγγα είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο μαγικό σκηνικό. Όταν το ζάρι περνά κατά μήκος του μικρού ανοίγματος στο πίσω

μέρος, αναποδογυρίζει αφήνοντας να φανεί ένας διαφορετικός αριθμός.

Δείξτε στο κοινό το ζάρι για να αποδείξετε ότι είναι αληθινό.
Κρατήστε την πλαστική σήραγγα στο ένα χέρι με την πλευρά με τα δυο παράθυρα να κοιτούν το κοινό. Πάντα να κρύβεται την πλευρά με το

ένα μικρό παράθυρο. Γλιστρήστε μέσα το ζάρι από το ένα άκρο και δείξτε τον αριθμό στο κοινό στο πρώτο παράθυρο. Είναι ένα «5» στο
παράδειγμα.
Πείτε τον αριθμό στο κοινό. «Όλοι συμφωνούν ότι φαίνεται ο αριθμός 5;»
.Αφού όλοι τον έχουν δει και συμφωνούν μαζί σας, σπρώξτε το ζάρι κατά μήκος της σήραγγας με το ραβδί. Όταν το ραβδί φτάσει στο κρυμμένο
μικρό παράθυρο, στριφογυρνάει μυστικά εξαιτίας της τριβής και αλλάζει σε άλλο αριθμό. Πείτε την μαγική λέξη και αλλάζει! Στο διάγραμμα
αλλάζει στο «1».

Κυλήστε την σήραγγα ελαφρά έτσι ώστε το ζάρι να γλιστρήσει πάνω στην επιφάνεια όπου βρίσκεται το μικρό παράθυρο. Αλλιώς το
ζάρι δεν θα κυλήσει.

: 2 συνδετήρες, την μακριά χάρτινη λωρίδα και μια ελαστική ταινία

Με έναν συνδετήρα, συμπλέξτε τους δυο συνδετήρες και την ελαστική ταινία σε μια θηλιά χωρίς να τις αγγίζετε.

.Συνδέστε την χάρτινη λωρίδα με τον συνδετήρα όπως φαίνεται στο διάγραμμα.

.Γλιστρήστε μέσα μια ελαστική ταινία από την χαλαρή άκρη.

.Συνδέστε την χαλαρή άκρη όπως φαίνεται. Το χαρτί θα πρέπει τώρα να είναι αναδιπλούμενο με δυο συνδετήρες προσαρμοσμένους και μια
ελαστική ταινία ανάμεσα.
.Πείτε στο κοινό σας ότι πρόκειται να τους συμπλέξτε σαν θηλιά χωρίς να τους αγγίξετε. Τώρα αρπάξτε τις χαλαρές άκρες της χάρτινης λωρίδας
και τραβήξτε τες μακριά την μια από την άλλη σιγά-σιγά.
.Δώστε ένα δυνατό, γρήγορο τράβηγμα όταν οι συνδετήρες και η ελαστική ταινία πλησιάζουν μεταξύ τους. Ιδού! Τώρα είναι σε μια θηλιά!

Το μαγικό ραβδί, κλωστή και το εκκρεμές σε σχήμα αστέρι-δέστε και τα τρία μαζί για να κάνετε το μαγικό εκκρεμές: το φύλλο με
τις εικόνες το οποίο περιέχει την εικόνα κουνελιού, περιστεριού και άλλα.

Αν θέλετε να επαναλάβετε αυτό το κόλπο, βγάλτε μερικές φωτοτυπίες των εικόνων πριν σκίσετε αυτές που παρέχονται
σε αυτό το σετ.

Δείξτε στο κοινό σας ότι έχετε ένα μαγικό εκκρεμές. Ακόμα και όταν οι εικόνες κοιτούν προς τα κάτω, αυτό θα αναγνωρίσει τις εικόνες των ζώων
(κουνέλι και περιστέρι στην μαγεία μας) κινούμενο κυκλικά. Διαφορετικά, θα κουνηθεί μπρος-πίσω για τις εικόνες των άψυχων αντικειμένων
(το καπέλο του μάγου, φεγγάρι/αστέρι, κεραυνός και κλειδί).
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ΜΥΣΤΙΚΟ:

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΕΤΕ:
1
2

3

4.

5

ΜΑΓΕΙΑ 10: ΒΡΟΜΕΡΗ ΚΑΡΤΑ
ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ: Μια τράπουλα
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΕΤΕ:
1

2

3
4.

5

ΜΑΓΕΙΑ 11: Η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ Χ
ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ: 2 ζάρια, το μαγικό ραβδί
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

ΜΥΣΤΙΚΟ:

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΕΤΕ:

1.

ΜΑΓΕΙΑ 12: ΤΟ ΖΑΡΙ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ
ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ: Τους μαγικούς κυλίνδρους (και τον μικρό και τον μεγάλο), 2 ζάρια
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΕΤΕ:
1

2.

3

5

Η θέση κάθε εικόνας είναι ειδικά διευθετημένη στο φύλλο. Όταν το φύλλο σκιστεί σε οχτώ κομμάτια, οι εικόνες των ζώων (κουνέλι και περιστέρι)
θα έχουν δυο σκισμένες, άγριες άκρες, ενώ οι εικόνες των άψυχων αντικειμένων θα έχουν τρεις σκισμένες άκρες. Ακόμα κι όταν οι εικόνες
κοιτούν προς τα κάτω θα μπορείτε να πείτε αν η συγκεκριμένη εικόνα έχει ένα ζώο ή ένα άψυχο αντικείμενο πάνω της μετρώντας τον αριθμό
των σκισμένων άκρων. Χωρίς να το προσέξει το κοινό, κινείστε τον καρπό σας ελαφρά έτσι ώστε το εκκρεμές να κουνηθεί μπρος-πίσω πάνω
από τις εικόνες με τις τρεις σκισμένες άκρες, και να κουνηθεί κυκλικά πάνω από τις εικόνες με τις δυο σκισμένες άκρες. Φαίνεται σαν να
λειτουργεί πραγματικά το Μαγικό σας Εκκρεμές.

.Δείξτε το φύλλο με τις 8 εικόνες στο κοινό. Σκίστε το φύλλο με τις εικόνες σε οχτώ ίσα μέρη.

.Ζητήστε από ένα μέλος του κοινού να τα ανακατέψει και απλώστε τα πάνω στο τραπέζι να κοιτούν προς τα κάτω. Αναγνωρίστε τις εικόνες
μετρώντας μυστικά τον αριθμό των σκισμένων άκρων. Πείτε στο κοινό ότι έχετε ένα Μαγικό Εκκρεμές που μπορεί να αναγνωρίσει όλες τις
εικόνες των ζώων. Το εκκρεμές θα κουνηθεί κυκλικά σε αυτές τις εικόνες με τα ζώα, διαφορετικά θα κουνηθεί μπρος-πίσω στις εικόνες με τα
άψυχα αντικείμενα.
.Αιωρείστε το Μαγικό Εκκρεμές πάνω από τα κομμάτια χαρτιού με τις τρεις σκισμένες άκρες. Χωρίς να το προσέξει το κοινό, αργά κινήστε τον
καρπό σας και κουνήστε το εκκρεμές μπρος-πίσω. Πείτε στο κοινό ότι είναι μια εικόνα με ένα άψυχο αντικείμενο και όχι το χαρτί που ψάχνετε.
Τώρα αιωρείστε το Μαγικό Εκκρεμές πάνω από ένα χαρτί με δυο άγριες άκρες και κινείστε το κυκλικά. Πείτε στο κοινό ότι είναι η εικόνα που
ψάχνετε. Είναι η εικόνα ενός ζώου.
.Αναποδογυρίστε το χαρτί για να αποκαλύψετε την μαγική σας δύναμη! Επαναλάβετε τα παραπάνω μέχρι να αποκαλυφθούν και οι τέσσερις
εικόνες των ζώων.

Πείτε στο κοινό σας ότι έχετε μια μαγική ικανότητα όσφρησης και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την δύναμη σας για να εντοπίσετε μια επιλεγμένη
κάρτα και τοποθετημένη μέσα σε μια τράπουλα από ένα μέλος του κοινού.

.Ζητήστε από ένα μέλος του κοινού να διαλέξει μια κάρτα από την τράπουλα και να την αποστηθίσει. Αποσπάστε την προσοχή του κοινού
ζητώντας από το μέλος του κοινού να δείξει την κάρτα σε άλλα μέλη του κοινού. Ζητήστε επίσης από το κοινό σας να ελέγξει αν υπάρχει κάποια
ιδιαίτερη μυρωδιά στην κάρτα.
.Μυστικό: Όταν το μέλος του κοινού είναι απασχολημένο δείχνοντας την κάρτα σε άλλα μέλη του κοινού, χωρίστε τα χαρτιά σε δύο στοίβες και
κρατήστε τες με τα χέρια σας. Κρυφά κοιτάξτε το κάτω χαρτί στο δεξί σας χέρι. Αποστηθίστε το χαρτί. Στο παράδειγμά είναι ένας Ρήγας Σπαθί.
Ζητήστε από το μέλος του κοινού να τοποθετήσει την κάρτα πάνω στο επάνω μέρος της στοίβας που είναι στο δεξί σας χέρι.
.Ζητήστε από το ίδιο μέλος του κοινού να κόψει τα χαρτιά. Χωρίστε την τράπουλα στα δυο και μετακινήστε το επάνω μισό κάτω από το κάτω μισό.
Τώρα κάντε βεντάλια όλη την τράπουλα. Το μυστικό έρχεται εδώ: αφού το επιλεγμένο χαρτί από το μέλος του κοινού τοποθετήθηκε στην
τράπουλα κάτω από το χαρτί που έχετε απομνημονεύσει π.χ. Ρήγας Σπαθί, το χαρτί που ακολουθεί τον Ρήγα Σπαθί είναι το επιλεγμένο χαρτί.
Σε αυτό το παράδειγμα είναι ο Άσσος Σπαθί.
.Παρόλα αυτά, υπάρχει επίσης μια πιθανότητα το επιλεγμένο χαρτί και το χαρτί που απομνημονεύσατε να χωριστούν αν το μέλος του κοινού
τύχει να κόψει την τράπουλα ανάμεσα τους (παρόλο που η πιθανότητα είναι πολύ μικρή). Αν αυτό συμβεί, θα δείτε το χαρτί που έχετε
απομνημονεύσει π.χ. Ρήγας Σπαθί στον πάτο της τράπουλας. Σε αυτή την περίπτωση, το πάνω χαρτί της τράπουλας θα είναι το επιλεγμένο
χαρτί π.χ. ο Άσσος Σπαθί.

Ακολουθήστε τα παραπάνω και ανεξαρτήτως με το πόσες φορές το κοινό σας θα κόψει την τράπουλα θα μπορέσετε να εντοπίσετε το επιλεγμένο
χαρτί. Μην ζητήσετε από το κοινό σας να ανακατέψει τα χαρτιά καθώς η μαγεία ίσως δεν λειτουργήσει σε αυτή την περίπτωση.
Μέχρι τώρα, θα πρέπει να έχετε εντοπίσει το επιλεγμένο χαρτί χωρίς να το προσέξει το κοινό. Προσποιηθείτε ότι οσμίζεστε τα χαρτιά για λίγο
και εξασκήστε την μαγική ικανότητα όσφρησης σας. Διαλέγετε και αποκαλύπτετε το επιλεγμένο χαρτί «μαγικά»! Ιδού!

Αυτό είναι ένα κόλπο για να δείξει την «μαγική σας δύναμη» να δείτε διαμέσου της άλλης πλευράς του ζαριού.

Οι αντίθετες πλευρές ενός ζαριού πάντα έχουν το άθροισμα «7¨. Αν το «1» είναι στο επάνω μέρος, το «6» θα είναι από κάτω, αν το «2» είναι στο
επάνω μέρος, το «5» θα είναι από κάτω και αν το «3» είναι στο επάνω μέρος, το «4» θα είναι από κάτω. Όλα έχουν πραγματικά το άθροισμα «7»!

Πείτε στο κοινό ότι έχετε την μαγική δύναμη να δείτε διαμέσου της άλλης πλευράς του ζαριού και προσθέστε το ποσό ανάλογα. Δείξτε τα ζάρια
στο κοινό σας. Ζητήστε από ένα μέλος του κοινού να ελέγξει έτσι ώστε όλοι να δουν ότι δεν είναι ζάρια για κόλπα.

Τώρα ρίξτε το ζάρι πάνω στο τραπέζι. Ζητήστε από το κοινό σας να κάνουν ησυχία, καθώς χρειάζεται να συγκεντρωθείτε στην εξάσκηση της
διάφανης ικανότητας σας. Τώρα χτυπήστε το ραβδί σας μια φορά, χρησιμοποιώντας την παραπάνω μέθοδο για να αναγνωρίσετε τον αριθμό
από κάτω κρυφά και να αθροίσετε το ποσό. Στο παράδειγμα το ζάρι είναι 1, 4 στο επάνω μέρος. Άρα, η άλλη πλευρά αυτών είναι 6, 3 και το
άθροισμα είναι συνεπώς 6+3=9. Τώρα πείτε στο κοινό σας την απάντηση του αθροίσματος σας. Αποκαλύψτε τις άλλες πλευρές των ζαριών.
Προστίθενται ως δια μαγείας.

:
Πείτε στο κοινό ότι μπορείτε να μιλάτε με το ζάρι σας και θα αποκαλύψετε οποιονδήποτε αριθμό ζαριού επιλέξει.
ΜΥΣΤΙΚΟ: Ο κύλινδρος είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο μαγικό σκηνικό. Μπορείτε να δείτε διαμέσου του ζαριού τον αριθμό χωρίς να το προσέξε
ι το κοινό.

.Δώστε τα δυο ζάρια σε ένα επιλεγμένο μέλος του κοινού. Ζητήστε από το μέλος του κοινού να επιλέξει έναν αριθμό από ένα από τα ζάρια.
Τώρα ζητήστε από το μέλος του κοινού να βάλει και τα δυο ζάρια μέσα στον μικρό κύλινδρο με το επιλεγμένο ζάρι στο επάνω μέρος και τον
επιλεγμένο αριθμό να κοιτάει προς τα επάνω. Σε αυτό το παράδειγμα το μέλος του κοινού διαλέγει το «3». Χωρίς να σας το δείξει, το μέλος του
κοινού βάζει το καπάκι. Ζητήστε από το μέλος του κοινού να σας δώσει πίσω τον κύλινδρο.
Αποσπάστε την προσοχή του κοινού σας δίνοντας τους τον μεγάλο κύλινδρο για επιθεώρηση. Ενώ αυτοί επιθεωρούν, γυρίστε τον μικρό

κύλινδρο προς τα εσάς κρυφά, κάνοντας το ζάρι να κυλήσει προς το καπάκι. Το μυστικό έρχεται εδώ: η επιφάνεια του καπακιού του μικρού
κυλίνδρου είναι τόσο λεπτή που μπορείτε να δείτε μέσα της και να διαβάσετε τον αριθμό του ζαριού από μέσα. Τώρα μπορείτε να δείτε τον
αριθμό μέσα από το καπάκι. Θυμηθείτε τον αριθμό. Είναι ένα «3». Μην το κοιτάξετε για πολύ ώρα γιατί το κοινό σας θα ανακαλύψει το μυστικό.
.Απλά βάλτε τον μικρό κύλινδρο μέσα στον μεγάλο κύλινδρο με το καπάκι να κοιτάει προς τα πάνω πάλι.
4.Κουνήστε το δοχείο και βάλτε το ενάντια στο κεφάλι σας, προσποιούμενος ότι συγκεντρώνεστε πάρα πολύ. Πείτε στο κοινό ότι ξέρετε τον
αριθμό και πείτε τον δυνατά.
.Ανοίξτε τους κυλίνδρους για να αποκαλύψετε τον αριθμό. Είναι ένα «3». Πολύ καλή δουλειά!
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