
 

 

Stro
n

a 10 

Początek Kurcząca się różdżka 
To niezwykły trik, ponieważ sprawia wrażenie 
zmiany wymiarów przedmiotu wykonanego 
z drewna. Podczas prezentacji różdżka 
będzie się kurczyła, a następnie na powrót 
rosła. W wyjaśnieniu znajdziesz zdjęcia 
pokazujące trik z tyłu. Ty oczywiście tak 
ustaw ręce by widzowie nie dostrzegli 
sekretu. 

Efekt 

 1  2  3 

Wskazówki 
1. To czerwona nakładka sprawia złudzenie zmiany długości różdżki. Zadbaj o to by podczas 

prezentacji była dobrze widoczna. Pamiętaj by nie zasłonić jej całej palcami. 
2. Zadbaj o to by nikt nie oglądał triku z tyłu, ponieważ mógłby on dostrzec sekret. 
3. Aby upewnić widzów, że różdżka nie kurczy się i nie rozciąga sama z siebie, przed pokazem 

stuknij kilka razy w stół lub szklankę. 
4. Po tym jak różdżka się skurczy spraw by urosła. Dzięki temu, z jednej strony wzmocnisz efekt, 

a z drugiej wrócisz do punktu początkowego co ułatwi Ci przejście do kolejnego triku. 
5. W tym numerze nie dajemy widzom różdżki do kontroli, ponieważ mogliby łatwo zauważyć 

przesuwającą się nakładkę lub jej brak. 

Sekret 
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Jeśli trzymasz tę instrukcję w dłoniach to znaczy, że prawdopodobnie właśnie zaczynasz swoją przygodę 
z iluzją. Byłem w podobnym wieku gdy zaczęła się moja przygoda. Przed Tobą wiele fascynujących momentów. 
Nauczysz się efektownych trików, którymi zadziwisz rodzinę i przyjaciół, a oni nagrodzą Cię brawami. To będzie 
niesamowita przygoda. Bardzo się cieszę, że rozpoczynamy ją razem. 

Pamiętaj, że każdy opanowany trik, każdy uśmiech na twarzy widza i każde brawa jakie otrzymasz to 
sukcesy na jakie zasługujesz. Gdy nauczysz się już wszystkich trików zawartych w tym zestawie to będzie 
doskonały moment by sięgnąć po więcej. Przygotowaliśmy dla Ciebie zestaw „Magia od podszewki”, który 
zawiera jeszcze więcej, jeszcze ciekawszych numerów. Są one nieco trudniejsze, ale jeśli już potrafisz wykonać 
poniższe triki to znak, że przyszedł czas na nowe wyzwania. 

Do zobaczenia na żywo, w Internecie oraz w telewizji. 
Jerzy J. Buczyński 
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Początek Błyskawiczna przemiana 
Jest to numer w którym błyskawicznie, pod 
osłoną chustki przemieniasz jedną kartę w 
zupełnie inną. Podobnie jak w poprzednim 
triku, na zdjęciach, zastąpiliśmy chustę folią, 
byś mógł zobaczyć co dzieje się pod nią. Po 
zasłonięciu chustą, błyskawicznie obróć 
kartę. Pamiętaj, że im będziesz szybszy tym 
efekt będzie mocniejszy. 

Efekt 

 1  2  3 

 4  5 Sekret 
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Początek Unosząca się chustka 
To ciekawe gdy przedmioty wykazują 
nadnaturalne zdolności. Na przykład gdy 
chustka samodzielnie się unosi. Do 
wykonania tego efektu potrzebna będzie 
chustka oraz sekretny podnośnik. Oba 
rekwizyty są zawarte w zestawie. Na 
zdjęciach 2 i 3 zastąpiliśmy chustkę folią, aby 
lepiej wyjaśnić efekt. Ty oczywiście użyj 
chustki, aby widzowie nie poznali sekretu. 

Efekt 

 1  2  3 

 4 Wskazówki 
1. Sekretny element umieść pod chustką 

podczas rozkładania jej na stole. Możesz 
przy tym udawać, że poprawiasz chustkę. 

2. Po prezentacji zabierz podnośnik razem z 
chustką. 

3. Jeśli widzowie będą chcieli obejrzeć 
chustkę to pokaż im ją, ale wcześniej ukryj 
sekretny element. 

Sekret 
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Początek 
Kolorowe łuki 

Jest to trik oparty na złudzeniu optycznym. 
Oba łuki mają identyczne wymiary jednak w 
zależności od ustawienia raz jeden, a raz 
drugi wydaje się większy. Zmieniając 
położenie jednego z łuków sprawiamy 
wrażenie jakby zmieniał on swój rozmiar. 

Efekt 

 1  2  3 

 4 Wskazówki 
1. Pamiętaj by podczas prezentowania triku 

nie pozostawić nałożonych na siebie 
łuków. 

2. Ruch pokazany na fotografiach 1 – 4 
wykonuj powoli. Dzięki temu Twoi 
widzowie odniosą wrażenie, że łuk 
rzeczywiście, na ich oczach, zmienia swój 
rozmiar. 

Sekret 
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Początek 
Karta 7 na 8 

W tym triku, błyskawicznie – jak za 
dotknięciem czarodziejskiej różdżki – zmienisz 
wartość karty. Sekretem są dwie różne 
wartości w dwóch przeciwnych rogach. 
Zasłaniając raz jedno, a raz drugie pole 
sprawisz wrażenie, że karta zmieniła wartość. 

Efekt 

 1  2  3 

Wskazówki 
1. Pokazując widzom kartę z wartością 7 powiedz „To jest siódemka.”. Pokazując widzom 

kartę z wartością 8 powiedz „To jest ósemka.”. 
2. Jeśli chcesz ulepszyć efekt to możesz to zrobić wykonując dodatkowe obroty kartą. Po 

pokazaniu siódemki obróć ją koszulką w stronę widza i poproś by dmuchnął na kartę. W 
tym czasie zamień dłonie jak pokazano na obrazku nr 2. Kiedy Twój widz dmuchnie lub 
wypowie magiczne zaklęcie Ty obróć kartę pokazując, że jest to ósemka. 

Sekret 
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Początek 
Kubek na karcie 

Dzięki temu numerowi zostaniesz w oczach 
swoich widzów mistrzem balansu. Sekret 
polega na użyciu specjalnej karty zawartej w 
zestawie. Karta posiada odchylaną część 
dzięki czemu z łatwością ustawisz na karcie 
kubek. Sekretną część najłatwiej dyskretnie 
odchylić kciukiem. 

Efekt 

 1  2 (widok z tyłu)  3 

Wskazówki 
1. Przed prezentacją mocno trzymaj kartę – tak by sekretna część nie odchyliła się i nie była 

przypadkowo zauważona przez widzów. 
2. Postaraj się by nikt nie oglądał Twojego triku z tyłu. Wtedy widz zauważy, że karta jest 

specjalna i odgadnie sekret, a tego byśmy nie chcieli. 
3. W tym triku nie dawaj widzom rekwizytów do kontroli. Nawet kubka, ponieważ kiedy 

widzowie zobaczą, że kubek jest zupełnie zwyczajny, domyślą się, że sekret tkwi w karcie i 
będą się domagali byś im ją pokazał. 

Sekret 
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Początek Kompas 
Kompas to efekt ze specjalnym rekwizytem. 
W zależności od tego za które rogi chwycisz, 
kompas będzie się obracał zawsze w tę 
samą stronę lub za każdym razem w inną. Na 
początku pokazano pierwszy chwyt, 
natomiast na zdjęciu nr 4 drugi chwyt. 
Eksperymentuj, aby uzyskać nowe, ciekawe 
kierunki wskazywane przez Twój kompas. 

Efekt 

 1  2  3 

 4  5  6 
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Początek Czerwone czy niebieskie 
Tym razem zmieniamy barwę koszulki karty z 
niebieskiej na czerwoną lub odwrotnie. Na 
początku, stojąc przed widzami, pokazujemy 
z obu stron kartę z niebieską koszulką. 
Następnie, za plecami wykonujemy ruch 
pokazany na zdjęciach 1 – 4 i od razu 
pokazujemy widzom kartę ze zmienioną 
koszulką. Sekretem triku jest specjalna karta. 
Znajdziesz ją w swoim zestawie. 

Efekt 

 1  2  3 

 4 Sekret (awers) Sekret (rewers) 
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Początek 
Latająca różdżka 

Jest to efektowny, a zarazem łatwy do 
wykonania trik. Sprawisz wrażenie, że różdżka 
unosi się w powietrzu. Najpierw połóż różdżkę 
na dłoni, następnie obejmij nadgarstek 
drugą ręką. Obracając dłoń wyciągnij palec 
wskazujący tak jak zaprezentowano na 
zdjęciu z sekretem. Różdżka zacznie latać! 

Efekt 

 1  2  3 

 4 
Wskazówki 

1. By wzmocnić wrażenia widzów możesz 
dać różdżkę do kontroli przed 
wykonaniem triku. Pamiętaj by nie robić 
tego po wykonaniu, ponieważ widzowie 
mogą się domyślić sekretu. 

2. Postaraj się by nikt nie stał za Tobą, 
ponieważ z tyłu kryje się sekret. 

Sekret 
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Początek 
Pojawienie chustki 

Jest to bardzo ciekawy numer, ponieważ 
pojawiasz w nim „coś z niczego”. Sekret 
numeru to chustka ukryta w rękawie. My 
iluzjoniści uwielbiamy korzystać z rękawów. 
Pamiętaj, że chustka musi być w rękawie od 
początku, więc musisz ją tam umieścić zanim 
zaczniesz swój pokaz. 

Efekt 

 1  2  3 

 4  Sekret 1  Sekret 2 


