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ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 125 ΚΟΛΠΑ
Κόλπο Με Ενωμένους Κρίκους10
10α – 2 Κανονικοί Κρίκοι
10β – 1 Κρίκος με Κενό

Κόλπα Με Λαστιχάκια & Τον Αντίχειρα11

Κόλπα Με Σχοινιά –1,5 μ. Σχοινί12

11α – 1 Άκρη Αντίχειρα
11β – 2 Λαστιχάκια του Ίδιου Χρώματος
11γ – 1 Κίτρινο Λαστιχάκι

Ψευδαισθήσεις & Γρίφοι14

Μία Οκτάγωνη Πλάκα13

14β – 1 Ελατήριο με 1 Κρίκο
14γ – 1 Διαφανές Καπάκι Μπουκαλιού

Κόλπα Με Μαγικό Ραβδί16
16α – 1 Μαγικό Ραβδί
16β – Μηχανισμός Αιώρησης – Αόρατη Κλωστή

Κόλπα Με Χαρτιά15
15α – 1 Τραπουλόχαρτο
15β – 1 Χαρτί «1234»
15γ – 1 Χαρτί «Κέρδισες Ένα Ποτό»
15δ – 2 Καμπύλα Χαρτιά
15ε – 4 Ρηγάδες & ΆσοιΚόλπα Με Ζάρια9

Κυπελλάκια & Μπαλάκια3
3α – 3 Πλαστικά Κυπελλάκια
3β – 4 Πομ-Πομ
Μπαλάκια Που Πολλαπλασιάζονται4
4α – 3 Πλαστικά Μπαλάκια
4β – 1 Κάλυμμα Για Μπαλάκι
Μαγική Θήκη Χαρτιών5
5α – 1 Πλαστική Θήκη
5β – 1 Πλαστική Πλάκα
Κόλπα Με Νομίσματα6
6α – Το Κόλπο Του Νομίσματος
6β – Μία Ρακέτα

7 7α – 4 Δαχτυλήθρες
7β – 1 Ρακέτα που Αλλάζει Χρώματα

8 4 Σκίουροι από Σφουγγάρι

2 Ένας Μεγάλος Λαγός από Σφουγγάρι

9α – 1 Μεγάλο Δοχείο με Καπάκι
9β – 1 Μικρό Δοχείο με Καπάκι
9γ – 1 Χάρτινο Τούνελ για Ζάρια
9δ – 3 Ζάρια

Ένα Μαγικό Καπέλο με Μυστικό Διαμέρισμα1

Color: 4C + 4C
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Μερικές συμβουλές που πρέπει να θυμάσαι

Εκτέλεση
Ξεκίνα μαθαίνοντας απλά τρικ που σε ενδιαφέρουν.

Όταν θα αποκτήσεις περισσότερη αυτοπεποίθηση, θα μάθεις μεγαλύτερα και πιο δύσκολα τρικ.
Όταν βρίσκεσαι μπροστά στο κοινό σου, να κινείσαι με αυτοπεποίθηση. 

Να δείχνεις ενθουσιασμένος με τα μαγικά τρικ που εκτελείς. 
Να μιλάς όσο πιο καθαρά μπορείς – αν μουρμουρίζεις, το κοινό σου δεν θα είναι σε θέση να 

παρακολουθήσει αυτά που λες και πιθανό να χάσει πολύ σημαντικές πληροφορίες.
Πάντα να έχεις τη συμμετοχή του κοινού σου, 

ζητώντας για εθελοντές και να μην ανησυχείς αν τυχόν κάτι δεν πάει καλά. 
Είτε επανάλαβέ το, αν το κρίνεις κατάλληλο, ή ξεκίνα με το επόμενο τρικ.

Βεβαιώσου ότι όλος ο εξοπλισμός σου είναι έτοιμος πριν ξεκινήσεις ένα τρικ.
Να εξασκείς κάθε τρικ τόσο συχνά ώστε να μπορείς να το κάνεις σχεδόν χωρίς να σκέφτεσαι και να 
εξασκείσαι μπροστά σε ένα καθρέφτη ώστε να μπορείς να βλέπεις πώς φαίνεται το τρικ στο κοινό.
Εξασκήσου και τελειοποίησε την ιστορία ή τα λόγια που λες Όταν εκτελείς το κάθε τρικ – είναι αυτό 
που σε κάνει διαφορετικό από οποιονδήποτε άλλο που εκτελεί το ίδιο τρικ.
Να έχεις συνέχεια τους θεατές σου μπροστά σου. Μην αφήνεις κανένα να κάθεται δίπλα σου ή πίσω σου.
Να λες στο κοινό αστεία και ιστορίες για να αποσπάς την προσοχή τους και να μεγαλώσεις το ενδιαφέρον τους.
Ποτέ να μη λες στους θεατές σου αυτό που πρόκειται να κάνεις, προτού ακόμα το κάνεις. Η καλή 
μαγεία βασίζεται στην έκπληξη.
Να μην επαναλαμβάνεις ένα τρικ στους ίδιους θεατές. Αν το κάνεις, υπάρχει πιθανότητα να το 
μαντέψουν, αφού γνωρίζουν τι πρέπει να ψάξουν.
Να θυμάσαι τον κώδικα των μάγων
ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙΣ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΣΟΥ

Ο Απλός Κύκλος Του Σάιμον

Εικ. 1 Εικ. 2 Εικ. 3 Εικ. 4

Τρικ: 
Σχεδίασε μια τελεία με ένα κύκλο γύρω της, χωρίς καμία γραμμή που να συνδέει την τελεία με τον 
κύκλο και χωρίς να σηκώσεις την μύτη του μολυβιού σου από το χαρτί. 

Θα χρειαστείς: Ένα μολύβι και ένα φύλλο χαρτιού. (Συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία)

Μυστικό:
Διπλώστε τη γωνία του χαρτιού. Σχεδίασε μία τελεία δίπλα στη γωνία.
Τώρα φέρε το μολύβι σου πάνω στο διπλωμένο χαρτί, βρίσκοντας έτσι τρόπο να λύσεις το γρίφο. 



Μαγικό Καπέλο :
 Το Ανεξάντλητο Καπέλο   ......................................................................
 Ο Λαγός Απ‛ Το Καπέλο   .......................................................................
 Το Μυστηριώδες Κινούμενο Καπέλο   ...................................................
 Ένα Μαντήλι Αλλάζει Χρώμα   ..............................................................
 Για Περάστε   ........................................................................................
 Διάσημα Ονόματα   .................................................................................
Κλασικό Κόλπο Με Κυπελλάκια & Μπαλάκια   .............................................
Το Κύπελλο Που Εξαφανίζεται   .....................................................................
Πρόκληση Κυπέλλου   ......................................................................................
Τα Μπαλάκια Που Πολλαπλασιάζονται   ......................................................
Η Μαγική Θήκη Χαρτιών :
 Το Χαρτί Που Εξαφανίζεται   ................................................................
 Το Χαρτί Που Εμφανίζεται   .................................................................
 Μία Πρόβλεψη   .....................................................................................
 Η Αποκατάσταση   ..................................................................................
Κόλπα Με Ρακέτα :
 Η Κίνηση Tης Ρακέτας   .........................................................................
 Το Νόμισμα Kαι H Ρακέτα   ....................................................................
 Η Δύναμη Tου Μάγου   ............................................................................
 Η Αλλαγή Tου Χρώματος   ....................................................................
Μαγικά Νομίσματα :
 Το Πέρασμα Του Νομίσματος   ..............................................................
 Κόλπο Με Το Νόμισμα Στο Αφτί   .........................................................
 Νόμισμα Μέσα Στο Μπουκάλι   ..............................................................
 Νόμισμα Μέσα Από Μαντήλι   ................................................................
 Εξαφανίζοντας  Ένα Νόμισμα   .............................................................
 Κάτι Γίνεται!   ..........................................................................................
 Το Νόμισμα Που Εξαφανίζεται   ...........................................................
 Το Νόμισμα-Φάντασμα   .........................................................................
 Το Ανάποδο Φάντασμα   ........................................................................
 Τρύπα Στην Τσέπη   ..............................................................................
 Σφραγισμένο Ασήμι   ..............................................................................
 Η Μαγεία Του Μέρλιν   ..........................................................................
 Δεξιοτέχνης Αποδράσεων   ...................................................................
 Το Μεγάλο Μυστήριο   ............................................................................
 Μεγάλο Νόμισμα Από Μικρή Τρύπα   ...................................................
Κόλπα με Σφουγγαρομπαλάκια :
 Εμφάνιση & Εξαφάνιση Ενός Σκίουρου   ...............................................
 Η Πτήση Προς Την Τσέπη   ...................................................................
 Μάντεψε Σε Ποιο Χέρι   .........................................................................
 Η Τεχνική Του Δύο-Σε-Ένα   ................................................................
 Διπλό Του Θεατή   ...................................................................................
 Μετατόπιση Στο Χέρι Σου   ...................................................................
 Αδύνατη Διείσδυση   ................................................................................
 Το Χέρι Του Θεατή Ξανά   ...............................................................
 Δύο Στο Χέρι, Ένα Στην Τσέπη #1   ..............................................

 Δύο στο Χέρι, Ένα Στην Τσέπη #2  ...............................................
 Η Πλήρης Εξαφάνιση   .....................................................................
Κόλπα Με Δαχτυλήθρα :
 Η Εξαφάνιση Μιας Δαχτυλήθρας Από το Δάχτυλό Σου   ...............
 Η Δαχτυλήθρα Που Αλλάζει Χρώματα   .........................................
 Δαχτυλήθρες Στα Δάχτυλά Σου   ...................................................
 Δαχτυλήθρα Που Χοροπηδάει   .......................................................
Κόλπα με Ζάρια :
 Το Μυστηριώδες Ζάρι   ....................................................................
 Το Ζάρι Στο Τούνελ   .......................................................................
 Μαγική Πρόσθεση   ..........................................................................
 Το Κινούμενο Σημείο   ......................................................................
 Το Ζάρι Που Εξαφανίζεται   ............................................................
 Λογικό Ζάρι   ....................................................................................
Κόλπα με Κρίκους & Σχοινί :
 Οι Ενωμένοι Κρίκοι   ........................................................................
 Ο Κρίκος Που Το Σκάει   .................................................................
 Το Τρίο Του Σχοινιού   ....................................................................
 Μαγικός Κόμπος   .............................................................................
 Μυστηριώδης Κόμπος   .....................................................................
 Ο Κόμπος Που Εξαφανίζεται   .........................................................
 Απίθανος Κόμπος   ...........................................................................
 Επιμήκυνση Σχοινιού   ......................................................................
 Κόμπος Με Το Ένα Χέρι   ................................................................
 Η Μαγική Απελευθέρωση   ..............................................................
Το Κόλπο «Κέρδισε Ένα Ποτό»   .............................................................
4 Ρηγάδες & Άσοι :
 Οι Τέσσερεις Ρηγάδες & Άσοι   ........................................................
 Οι Ρηγάδες Που Εξαφανίζονται   .....................................................
 Η Αποκατάσταση   ............................................................................
Κόλπα Με Μαγικό Ραβδί :
 Το Λαστιχένιο Ραβδί   .......................................................................
 Το Κρεμαστό Ραβδί   .........................................................................
 Το Μαγνητικό Ραβδί   .......................................................................
 Το Αιωρούμενο Ραβδί   .....................................................................
 Ο Κρίκος Που Ανεβαίνει   ................................................................
 Το Περιπλανώμενο Ραβδί   ..............................................................
 Το Ραβδί Που Βγαίνει Από Μπουκάλι   ...........................................
 Η Μπάλα Που Ισορροπεί   .....................................................................
 Ραβδί Μέσα Από Μαντήλι   .....................................................................
 Το Βελτιωμένο Αιωρούμενο Ραβδί   ......................................................
 Το Μπουκάλι Δίχως Πάτο   ...................................................................
 Το Άφθαρτο Ραβδί   ..................................................................................
 Το Ραβδί Που Μεγαλώνει   .....................................................................
 Το Ραβδί Που Μικραίνει   .......................................................................
Κόλπα του Αντίχειρα :
 Μαντήλι Από Το Πουθενά   ...................................................................
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 Το Μαντήλι Που Εξαφανίζεται   ............................................................
 Επιμήκυνση Αντίχειρα   ...........................................................................
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Παρέχεται Επίδειξη & Επεξήγηση για τα κόλπα. -1-

Μαγικό Καπέλο

Ερμηνεία: 
1./ Κράτα το καπέλο από το γείσο, με το κάλυμμα προς το μέρος σου. Δείξε στο κοινό ότι το καπέλο είναι 

άδειο γέρνοντάς το ελαφρά. Εικ. 1
2./ Μετά, τράβα το κάλυμμα προς τα πάνω για να ανοίξει το μυστικό διαμέρισμα. Εικ. 2
3./ Τώρα, μπορείς να βγάλεις τον λαγό απ‛ το καπέλο και δείξ‛ τον στο κοινό σου. Εικ. 3

Αποτέλεσμα: Το Μαγικό Καπέλο κινείται μαγικά κατά παραγγελία του μάγου.
Σύνεργα: Ένα μαγικό καπέλο και ένα κομμάτι αόρατης κλωστής.
Προετοιμασία: 
Πριν κάνεις το κόλπο, πρέπει να δέσεις αόρατη κλωστή στη ζώνη σου ή στο κουμπί του παντελονιού σου 
και την άλλη άκρη γύρω από το μαγικό καπέλο.
Ερμηνεία: Κράτα το μαγικό καπέλο μπαίνοντας στο δωμάτιο και τοποθέτησέ το στην πιο μακρινή άκρη του 
τραπεζιού. Κινήσου πολύ αργά προς τα πίσω και το καπέλο θα κινηθεί αργά προς το μέρος σου κατά μήκος 
του τραπεζιού. Αυτό θα δημιουργήσει την ψευδαίσθηση ότι το καπέλο σε ακολουθεί.

Το Ανεξάντλητο Καπέλο

Το Μυστηριώδες Κινούμενο Καπέλο

Προετοιμασία:
Κρύψε τον λαγό στο μυστικό διαμέρισμα του καπέλου και κλείσε το κάλυμμα, αλλά 
βεβαιώσου ότι μπορείς να πιάσεις εύκολα τα αφτιά του λαγού, όταν ανοίξει το κάλυμμα.
Σύνεργα: Ένα καπέλο και ένας λαγός από σφουγγάρι.

Ο Λαγός Απ‛ Το Καπέλο

Εισαγωγή:
Η χρήση του καπέλου ήταν κάποτε εξαιρετικά δημοφιλής. Ήταν σπάνιο ένας μάγος να μην χρησιμοποιεί 
μαγικό καπέλο στο νούμερό του. Αυτό το ειδικά σχεδιασμένο Ημίψηλο Καπέλο κάνει την παράστασή σου 
πολύ πιο εύκολη καθώς το «μυστικό διαμέρισμα» σου επιτρέπει να κρύβεις μικρά ή επίπεδα αντικείμενα, 
όπως για παράδειγμα δεκάδες μεταξωτά μαντήλια, εκατοντάδες μέτρα μεταξωτή σατέν κορδέλα, 
σφουγγαρομπαλάκια κ.λπ.
Ερμηνεία: 
Τραβώντας το κάλυμμα προς τα πάνω, μπορείς να ανοίξεις το μυστικό διαμέρισμα μέσα στη βάση του 
καπέλου. Αν βάλεις κάτι μέσα στο μυστικό διαμέρισμα και κλείσεις το κάλυμμα, μπορείς να δείξεις το 
εσωτερικό του καπέλου στο κοινό και στα μάτια του θα είναι άδειο. Στη συνέχεια, μπορείς να βάλεις το 
χέρι σου μέσα στο μυστικό διαμέρισμα και ως δια μαγείας, να εμφανίσεις το κρυμμένο αντικείμενο.

Κάλυμμα

Μυστικό διαμέρισμα

Εικ. 1 Εικ. 2 Εικ. 3
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5./ Τώρα μπορείτε να κάνετε επίδειξη – και να κερδίσετε το στοίχημα! Κρατήστε τα χαρτιά σας οριζόντια 
μεταξύ των δαχτύλων και του αντίχειρά σας στραμμένα προς το δάπεδο (Εικ. 2). Καθώς ρίχνετε το 
κάθε χαρτί, τα χαρτιά θα πέσουν ευθεία προς τα κάτω (δεν θα αιωρηθούν ούτε θα περιστραφούν 
όπως πριν). Αν στέκεστε ακριβώς πάνω από το καπέλο, προσπαθήστε να βάλετε εννέα στα δέκα μέσα 
στο καπέλο!

ΠροετοιμασίαΣύνεργα

Ένα Μαντήλι Αλλάζει Χρώμα

Ερμηνεία: 
1./ Δείξε το άδειο καπέλο στο κοινό σου. Εικ. 1
2./ Γείρε ελαφρώς το καπέλο προς τη μία πλευρά και βγάλε από μέσα ένα από τα μαντήλια. Εικ. 2
3./ Δείξ‛ το στο κοινό και μετά, ξαναβάλ‛ το στο μυστικό διαμέρισμα, αφού βεβαιωθείς ότι δεν το παρατηρεί 

κανείς. Εικ. 3
4./ Μετά, βγάλε το άλλο μαντήλι από το μυστικό διαμέρισμα και δείξε στο κοινό σου ότι το μαντήλι έχει 

αλλάξει. Εικ. 4

Σύνεργα
--Ένα μαγικό καπέλο με μυστικό διαμέρισμα.
--2 διαφορετικών χρωμάτων μαντήλια στο ίδιο μέγεθος και με το ίδιο σχέδιο. (Δεν περιλαμβάνονται)
Προετοιμασία:
Πριν την παράστασή σου, κρύψε τα δύο μαντήλια στο μυστικό διαμέρισμα του καπέλου.

1 3 42
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Διάσημα Ονόματα
Αποτέλεσμα:
Θα διαλέγετε το σωστό όνομα κάθε φορά, αλλά αυτό το τρικ πρέπει να  το εκτελέσετε μία μόνο φορά σε 
κάθε κοινό! 
Σύνεργα:
Ένα μαγικό καπέλο. Δέκα τραπουλόχαρτα αρκετά μεγάλα ώστε να γράψετε ονόματα πάνω σε αυτά (αλλά 
αρκετά μικρά ώστε να χωρούν μέσα στο μαγικό καπέλο), ένα μολύβι και ένα κομμάτι χαρτί.
Εκτέλεση:
1./ Ζητήστε από το κοινό να φωνάξει δέκα διάσημα ονόματα. Και καθώς το κάνει, γράψτε το κάθε όνομα σε 

ένα τραπουλόχαρτο και βάλτε το μέσα στο καπέλο. Δηλαδή, αυτό νομίζει το κοινό ότι κάνετε! Αυτό που 
κάνετε πραγματικά είναι να γράφετε επανειλημμένα το πρώτο όνομα που ακούστηκε, ίσως να ήταν 
Γιάννης. Γράψτε το σε ένα τραπουλόχαρτο, βάλτε το στο καπέλο και προσποιηθείτε ότι γράφετε τα 
εννέα επόμενα ονόματα που φωνάζει το κοινό – ίσως ακούσετε να φωνάζει το κοινό Μαντόνα, Τομ 
Κρουζ, Σαίξπηρ και Κάιλυ και άλλα ονόματα – αλλά κάθε φορά γράψτε Γιάννης και βάλτε το 
τραπουλόχαρτο μέσα στο καπέλο Εικ. 1

2./ Τώρα, φυσικά, είναι εύκολο. Ζητήστε από κάποιον από το κοινό να έρθει και να πάρει ένα 
τραπουλόχαρτο από το καπέλο, να το διαβάσει αλλά μην το πει σε κανέναν. Εικ. 2

3./ Ζητήστε από τον εθελοντή σας να συγκεντρωθεί έντονα στο όνομα και κάντε κι εσείς το ίδιο, ενώ 
προσποιήστε ότι είναι πολύ δύσκολο να το κάνετε! Μετά από μερικά δευτερόλεπτα πείτε στο κοινό ότι τώρα 
πιστεύετε ότι μπορείτε να διαβάσετε τη σκέψη του εθελοντή και ότι η απάντηση είναι «Γιάννης». Εικ. 3

4./ Όλοι θα μείνουν εμβρόντητοι και θα επευφημούν και θα χειροκροτούν έντονα. Σε καμία περίπτωση δεν 
πρέπει να επαναλάβετε το τρικ με το ίδιο κοινό – για προφανείς λόγους!

«Γιάννης»

«Γιάννης»

Κοινό

Εικ. 2

Εικ. 3

Εικ. 1

Εκτέλεση:
1./ Ζητήστε από έναν εθελοντή να  γίνει βοηθός σας. Δώστε στο βοηθό σας τη μισή τράπουλα.
2./ Βάλτε το καπέλο με το άνοιγμα προς τα πάνω στο δάπεδο μπροστά σας. Πάρτε ένα τραπουλόχαρτο και 

κρατήστε το περίπου 1 μέτρο πάνω από το κέντρο του καπέλου και πείτε στο κοινό σας πως 
στοιχηματίζετε ότι μπορείτε να ρίξετε περισσότερα χαρτιά μέσα στο καπέλο από όσα μπορεί να ρίξει ο 
βοηθός σας.

3./ Πάρτε ένα χαρτί και κρατήστε το από το ένα άκρο (Εικ. 1). Απλώς δείχνετε πώς πρέπει να ρίχνονται 
τα χαρτιά μέσα στο καπέλο – αν αφήσετε το δικό σας να πέσει, πιθανόν δεν θα πέσει μέσα στο καπέλο 
και όλοι θα γελάσουν! Δεν πειράζει, ουσιαστικά, αυτό είναι πολύ καλό!

4./ Τώρα πείτε στο βοηθό σας να ρίξει τα χαρτιά του μέσα στο καπέλο ένα-ένα. Η πλειονότητα των 
χαρτιών δεν θα πέσουν στο καπέλο και θα πέσουν στο δάπεδο. Όταν ο βοηθός σας δεν έχει άλλα 
χαρτιά, μετρήστε τα χαρτιά που κατάφεραν να πέσουν μέσα στο καπέλο. Μαζέψτε τα χαρτιά που δεν 
έπεσαν μέσα στο καπέλο και παραπονεθείτε έντονα για το πόσο άσχημα τα πήγε η βοηθός σας!

Αποτέλεσμα: 
Αυτό είναι ένα απλό τρικ με εύκολο στήσιμο και εκτέλεση – αυτό είναι ένα καλό τρικ για να το εκτελέσετε 
στην αρχή ενός μαγικού σόου.
Σύνεργα: Μία τράπουλα και ένα καπέλο.

Για Περάστε

1 μέτρο
3~4 πόδια

Εικ. 1 Εικ. 2



Μυστικό:
Ξεκίνα με τα φλιτζάνια όπως στην εικόνα. 
Γύρισε 2 φλιτζάνια τη φορά, ακολουθώντας αυτήν την ακολουθία:
Α + Β,  Α + Γ,  Α + Β, ζήτα από το καθένα να προσπαθήσει να θυμηθεί την ακολουθία. Όλα τα φλιτζάνια 
είναι τώρα με το χείλος ΕΠΑΝΩ. Αυτή τη φορά άρχισε με τα εξωτερικά φλιτζάνια να βλέπουν προς τα 
πάνω και το μεσαίο προς τα κάτω. Ζήτα από έναν εθελοντή να ακολουθήσεις την ακολουθία 
εξασφαλίζοντας ότι όλα καταλήγουν με το χείλος ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ. Προς έκπληξη όλων, όλα τα 
φλιτζάνια του καταλήγουν με το χείλος προς τα κάτω (λόγω της διαφορετικής αρχικής θέσης). Αυτό είναι 
ένα άριστο τρικ για πάρτι. Η διαφορετική αρχική θέση δεν παρατηρείται σχεδόν ποτέ!
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Εικόνα 1

Εικόνα 4 Εικόνα 5

Εικόνα 2 Εικόνα 3

Εικόνα 6

A B Γ
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Πρόκληση Κυπέλλου

Το Κύπελλο Που ΕξαφανίζεταιΚλασικό Κόλπο Με Κυπελλάκια & Μπαλάκια

Μυστικό: 
Όταν ξεκινάς, τοποθετείς κρυφά το ένα μπαλάκι στο μεσαίο κύπελλο, όπως φαίνεται στην εικόνα. 

Θα χρειαστείς: Τρία κύπελλα και τέσσερα μπαλάκια.

Εκτέλεση:
1./ Σήκωσε τα κύπελλα με το αριστερό σου χέρι και άδειασε τα μπαλάκια επάνω στο τραπέζι. 
2./ Τοποθέτησε τα κύπελλα επάνω στο τραπέζι, ένα-ένα κάθε φορά, με το δεξί σου χέρι. (Σημείωση: 

Πρόσεξε να μην πέσει έξω το μπαλάκι που είναι κρυμμένο μέσα στο μεσαίο κύπελλο. Το βασικό σημείο 
του τρικ είναι η ικανότητα να τοποθετείς το κύπελλο ανάποδα χωρίς να φαίνεται το κρυμμένο 
μπαλάκι.) Εικόνα 1. 

3./ Τοποθέτησε ένα μπαλάκι πάνω στο μεσαίο κύπελλο. Εικόνα 2
4./ Κάλυψε το μεσαίο κύπελλο (με την μπάλα επάνω του), με τα υπόλοιπα δύο κύπελλα. Εικόνα 3.
5./ Χτύπησε ελαφριά το πάνω μέρος και σήκωσε τα τρία κύπελλα μαζί, για να δείξεις ότι το μπαλάκι έχει 

διαπεράσει μέσα από το κύπελλο. Εικόνα 4.
6./ Ξαναβάλε τα τρία κύπελλα πάνω στο τραπέζι, και κάλυψε με το κεντρικό κύπελλο το μπαλάκι που 

διαπέρασε. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τώρα υπάρχουν δύο μπαλάκια μυστικά κρυμμένα κάτω από το κεντρικό 
κύπελλο, αντί για ένα, όπως πιστεύουν οι θεατές.) Εικόνα 5.

7./ Επανάλαβε τα παραπάνω βήματα με τους αριθμούς 3-6 για να δείξεις ότι το δεύτερο και το τρίτο 
μπαλάκι μπορούν να περάσουν μέσα από τα κύπελλα! Εικόνα 6.         

Τρικ:
Τοποθέτησε ένα μπαλάκι πάνω σε ένα κύπελλο και κάλυψέ το με τα άλλα δύο κύπελλα. Όταν χτυπήσεις 
ελαφριά το πάνω μέρος, το μπαλάκι θα περάσει μέσα από το κύπελλο στο τραπέζι που είναι κάτω από 
αυτό. Θα κάνεις τα υπόλοιπα μπαλάκια να περάσουν μέσα από τα κύπελλα, έτσι ώστε στο τέλος του τρικ 
και τα τρία μπαλάκια θα βρίσκονται στο τραπέζι. 

Τρικ:
Προκαλέστε τους φίλους σου να παρακολουθήσουν μια απλή ακολουθία να γυρίσετε τρία φλιτζάνια με το 
χείλος προς τα πάνω. Εσύ φυσικά το πετυχαίνεις αλλά οι άλλοι το βρίσκουν αδύνατο!

Θα χρειαστείς: 3 φλιτζάνια

Τρικ: Ένα κύπελλο εξαφανίζεται όταν τυλιχτεί σε ένα φύλλο χαρτιού. 
Μυστικό:
Ένα κομμάτι χαρτί τυλιγμένο γύρω από το κύπελλο θα διατηρήσει το σχήμα του - ακόμα και αφού ο μάγος 
ρίξει κρυφά το κύπελλο μέσα στην αγκαλιά του.   
Θα χρειαστείς:
-- Ένα κύπελλο
-- Ένα τσαλακωμένο χαρτονόμισμα και ένα φύλλο χαρτιού ή ύφασμα που να μπορεί να καλύψει εντελώς το 

κύπελλο και να προεξέχει λίγο (Δεν περιλαμβάνεται).
Παρουσίαση:
Βάλε το κύπελλο πάνω από το τσαλακωμένο χαρτονόμισμα και τύλιξε γύρω του το χαρτί. Πες στους θεατές 
(για να τους αποπροσανατολίσεις) ότι πρόκειται να εξαφανίσεις το χαρτονόμισμα. Μετά σήκωσε ξανά το 
χαρτί και το κύπελλο για να δείξεις ότι το τσαλακωμένο χαρτονόμισμα βρίσκεται ακόμα πάνω στο τραπέζι, 
μετακινώντας την ίδια στιγμή το τυλιγμένο κύπελλο ελαφρώς προς το μέρος σου. Απομακρύνσου από το 
τραπέζι, χαλάρωσε τα δάχτυλά σου έτσι ώστε να αφήσεις το κύπελλο να πέσει ήσυχα μέσα στην αγκαλιά 
σου, χωρίς να το δουν οι θεατές. Όταν τοποθετήσεις ξανά το χαρτί πάνω στο αντικείμενο, πρέπει να 
διατηρείς την ψευδαίσθηση ότι ξαναβάζεις και το χαρτί και το κύπελλο. Κούνα το χέρι σου μυστηριωδώς 
πάνω από το «κύπελλο» και ισχυρίσου ότι θα κάνεις το αντικείμενο να εξαφανιστεί. Έπειτα κατέβασε με 
δύναμη το χέρι σου πάνω στο χαρτί, που θα ισιώσει, δίνοντας την εντύπωση ότι το «κύπελλο» διαπέρασε το 
τραπέζι. Φέρε το κύπελλο από την κάτω μεριά του τραπεζιού και πες «ωπ, λάθος αντικείμενο». Όλη αυτή 
την ώρα, η προσοχή των θεατών θα έχει αποσπαστεί από το κύπελλο.  

Κύπελλο τυλιγμένο
σε χαρτί

Κύπελλο που πέφτει
από το τραπέζι Χαρτί που ισιώνει



Βασική Δράση: Πολλαπλασιάζεις τα δύο μπαλάκια
1./ Τοποθέτησε το σφαιρικό κάλυμμα πάνω από το ένα μπαλάκι, ώστε να φαίνεται σαν να κρατάς μόνο ένα. 

Κράτα το στο δεξί σου χέρι ανάμεσα στον αντίχειρα και τον δείκτη σου. Βεβαιώσου ότι κρατάς το πάνω 
και το κάτω μέρος του καλύμματος. Επιπλέον, το κάλυμμα πρέπει να είναι στραμμένο προς το κοινό, 
ώστε να μην γίνει αντιληπτό το τέχνασμα.

2./ Μετακίνησε το δεύτερο δάχτυλο στο κάτω μέρος του καλύμματος, ακριβώς κάτω από το μπαλάκι. Κύλα 
το μπαλάκι προς τα επάνω και κράτα το ανάμεσα στον αντίχειρα και το δεύτερο δάχτυλο. Εικ. 2 & 3

3./ Για να κάνεις πάλι τα δύο μπαλάκια ένα, απλώς κάνε αντίστροφα τις παραπάνω κινήσεις. Εικ. 4
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Τα Μπαλάκια Που Πολλαπλασιάζονται
Αποτέλεσμα: Ο θεατής σου θα μαγευτεί καθώς το ένα μπαλάκι θα γίνει δύο, μετά τα δύο μπαλάκια θα γίνουν 

τρία και τα τρία θα γίνουν τέσσερα –και όλα αυτά ανάμεσα στα δάχτυλά σου.
Σύνεργα: Τρία μπαλάκια και ένα σφαιρικό κάλυμμα.

Σημείωση: Χρειάζεται να κάνεις εξάσκηση της βασικής κίνησης για να την τελειοποιήσεις πριν περάσεις 
στο επόμενο βήμα.

Ερμηνεία: 
1./ Πριν την ερμηνεία σου, τοποθέτησε ένα μπαλάκι στην αριστερή σου τσέπη. Κάλυψε ακόμα ένα μπαλάκι 

με το κάλυμμα. Κρύψε το τελευταίο μπαλάκι στο αριστερό σου χέρι.
2./ Πάρε το μπαλάκι με το σφαιρικό κάλυμμα να βλέπει προς το μέρος του κοινού σου και κράτα το 

ανάμεσα στον δεξί αντίχειρα και τον δείκτη όπως στην εικόνα 5.
3./ Χρησιμοποίησε τη βασική κίνηση για να πολλαπλασιάσεις το ένα μπαλάκι σε δύο. Εικ. 6
4./ Πήγαινε το αριστερό σου χέρι προς το δεξί. Πάρε το μπαλάκι (αυτό ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο 

δάχτυλο) και μετακίνησέ το ανάμεσα στο δεύτερο και το τρίτο δάχτυλό σου. Παράλληλα, στα κρυφά, 
τοποθέτησε το κρυμμένο μπαλάκι (από το αριστερό σου χέρι) μέσα στο κάλυμμα. Εικ. 7 & 8

5./ Τώρα, χρησιμοποίησε τη βασική κίνηση για να πολλαπλασιάσεις τα δύο μπαλάκια σε τρία. (Εικ. 9)
6./ Χρησιμοποιώντας το αριστερό σου χέρι ΠΡΟΣΠΟΙΗΣΟΥ ότι μετακινείς το μπαλάκι (αυτό ανάμεσα στο 

πρώτο και το δεύτερο δάχτυλό σου). Μην το μετακινήσεις στ‛ αλήθεια. Αντιθέτως, μετακίνησε το μπαλάκι 
προς τα κάτω μέσα στο κάλυμμα. Πες μια μαγική λέξη και άνοιξε το αριστερό σου χέρι για να δείξεις ότι 
το μπαλάκι έχει εξαφανιστεί. (Εικ. 10)

7./ Τώρα, πάρε το μπαλάκι από την τσέπη σου και τοποθέτησέ το ανάμεσα στο τρίτο και το μικρό σου 
δαχτυλάκι του δεξιού χεριού. (Εικ. 11)

8./ Επανάλαβε τη μαγική κίνηση για να πολλαπλασιάσεις τα τρία μπαλάκια σε τέσσερα. Τώρα, έχεις τέσσερα 
μπαλάκια ανάμεσα στα δάχτυλά σου. (Εικ. 12)

σφαιρικό
κάλυμμα

σφαιρικό
κάλυμμα

Μετακίνησε το Δεύτερο Δάχτυλο
στο κάτω μέρος του σφαιρικού καλύμματος

σφαιρικό
κάλυμμα

Εικ. 3 Εικ. 4Εικ. 2
Εικ. 1

Μικρό
Δαχτυλάκι

Τρίτο
Δάχτυλο

Δεύτερο
ΔάχτυλοΔείκτης/

Πρώτο Δάχτυλο

Αντίχειρας

σφαιρικό
κάλυμμα

σφαιρικό κάλυμμαΕικ. 7 Εικ. 8
σφαιρικό κάλυμμα

σφαιρικό
κάλυμμα

σφαιρικό
κάλυμμα

Εικ. 5
Εικ. 6

Εικ. 9

σφαιρικό κάλυμμα

Εικ. 10
Εικ. 11

Εικ. 12
σφαιρικό κάλυμμα

σφαιρικό κάλυμμα

σφαιρικό
κάλυμμα

Η Μαγική Θήκη Χαρτιών

Ερμηνεία 1: Το Χαρτί Που Εξαφανίζεται
Αποτέλεσμα:
Ένα και μοναδικό τραπουλόχαρτο τοποθετείται στη θήκη και το καπάκι κλείνει. Ο μάγος λέει τα μαγικά του 
λόγια και όταν η θήκη ξανανοίγει, το χαρτί έχει εξαφανιστεί.

Μυστικό της Θήκης Χαρτιών:
Υπάρχει μία λεπτή πλαστική πλάκα στο ίδιο μέγεθος με το εσωτερικό της θήκης και ταιριάζει τέλεια στον 
πάτο της θήκης. Αυτή η θήκη καλύπτει το χαρτί ή τα χαρτιά που βάζεις στη θήκη. Χρησιμοποιώντας αυτή 
την πλάκα θα μπορέσεις να κάνεις αυτά τα αντικείμενα να εξαφανίζονται ή να εμφανίζονται. Εικ. 1

Μία απίστευτη ποικιλία από εφέ μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με αυτή τη φαινομενικά αθώα θήκη.

Προετοιμασία: 
Πρώτα, τοποθέτησε την πλαστική πλάκα από την πλευρά του καπακιού 
της θήκης. Χωρίς να κλείσεις τη θήκη, άφησέ την στο τραπέζι. Εικ. 2
Ερμηνεία: 
1./ Βάλε το τραπουλόχαρτο στο κάτω μέρος της θήκης. Εικ. 3
2./ Κλείσε το καπάκι και πες τα μαγικά σου λόγια. Εικ. 4
3./ Ξανάνοιξε το κουτί για να δείξεις ότι το χαρτί έχει εξαφανιστεί. Εικ. 5

Εικ. 1

Πλαστική πλάκα

Καπάκι

Καπάκι
Κάτω μέρος

Εικ. 2

Σύνεργα:
    Ένα τραπουλόχαρτο
     Μία πλαστική θήκη

Εικ. 4 Εικ. 5Εικ. 3
Ερμηνεία 2: Το Χαρτί Που Εμφανίζεται
Αποτέλεσμα:
Ένα τραπουλόχαρτο μαγικά εμφανίζεται από την άδεια θήκη.
Προετοιμασία:
Βάλε ένα τραπουλόχαρτο με την όψη προς τα κάτω από την πλευρά του 
καπακιού και βάλε από πάνω την πλαστική πλάκα. Εικ. 6

Ερμηνεία: 
1./ Δείξε στο κοινό την άδεια θήκη και κλείσε το καπάκι. Εικ. 7
2./ Κάνε τα μαγικά σου με ύφος, ξανάνοιξε τη θήκη για να δείξεις ότι ένα τραπουλόχαρτο έχει εμφανιστεί στη 

θήκη. Εικ. 8

Εικ. 7 Εικ. 8

Εικ. 6

κλείσε το καπάκι

άνοιξε τη θήκη κλείσε τη θήκη

άνοιξε τη θήκη
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Σημείωση:
Η κίνηση του αναδευτήρα απαιτεί ταχύτητα και σβελτάδα. Θα πρέπει να μάθεις τέλεια την τεχνική αυτή, 
καθώς είναι απαραίτητη και χρησιμοποιείται σε όλα τα τρικ με αναδευτήρα. 
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Κόλπα Με Ρακέτα

Ερμηνεία:
1./ Πάρε το άλλο κομμάτι χαρτί και δείξ‛ το στο κοινό σου. Σκίσ‛ το σε μικρά κομματάκια.
2./ Τοποθέτησε όλα τα κομμάτια μέσα στη θήκη. Ανακοίνωσε στο κοινό σου ότι θα ήθελες ένας από 

αυτούς να κρατήσει το σκισμένο κομμάτι χαρτί. Μετά, βάλε το δεξί σου χέρι μέσα στη θήκη και 
προσποιήσου ότι το βγάζεις από εκεί για να το δώσεις στον θεατή. (Σημείωση: Στην πραγματικότητα 
έδωσες το κομμάτι που είχες κρυμμένο στο χέρι σου.)

3./ Κλείσε τη θήκη και κάνε τα μαγικά σου. Εικ. 11
4./ Ξανάνοιξε τη θήκη για να αποκαλύψεις ότι το χαρτί έχει αποκατασταθεί. Εικ. 12. Βγάλε το φύλλο 

χαρτιού και δώσ‛ το στο άτομο που κρατάει το κομματάκι χαρτιού. Ζήτα του να ταιριάξει το κομματάκι 
στο χέρι του με αυτό που λείπει από το φύλλο. Θα δει ότι ταιριάζει! Εικ. 13

Ερμηνεία 3: Μία Πρόβλεψη 
Σύνεργα: Μία πλαστική θήκη και ένα ζάρι.
Προετοιμασία:
Βγάλε την πλαστική θήκη, γράψε τον αριθμό «7» σε ένα κομμάτι
χαρτί και τοποθέτησέ το μέσα στη θήκη πριν την ερμηνεία σου.
Ερμηνεία:
1./ Ζήτα από έναν εθελοντή να ρίξει το ζάρι και πρόσθεσε τον αριθμό στην απέναντι πλευρά του ζαριού. 

(Σημείωση: Το άθροισμα θα είναι πάντα 7)
2./ Πες στον εθελοντή ότι έχεις γράψει την πρόβλεψή σου σε ένα κομμάτι χαρτί και το έχεις τοποθετήσει 

μέσα στη θήκη.
3./ Ξανάνοιξε τη θήκη και αποκάλυψε το χαρτί με το νούμερο «7» γραμμένο επάνω.

Ερμηνεία 4: Η Αποκατάσταση 
Αποτέλεσμα:
Ένα φύλλο χαρτί σκίζεται σε μικρά κομματάκια. Ένα κομμάτι παίρνει κάποιος από το κοινό και τα υπόλοιπα 
κομματάκια τοποθετούνται μέσα στη θήκη. Μετά από μια μαγική κίνηση, η θήκη ξανανοίγει και το χαρτί 
εμφανίζεται πλήρως αποκαταστημένο. Αλλά για περίμενε! Ένα κομματάκι μοιάζει να λείπει. Τότε, βρίσκεις 
το χαρτί που κρατάει ο θεατής και ταιριάζει τέλεια στο κομμάτι που λείπει.

Προετοιμασία:
1./ Ετοίμασε δύο φύλλα χαρτιού, ώστε να έχουν ακριβώς το ίδιο 

μέγεθος. Θα πρέπει να είναι λίγο μικρότερα από τραπουλόχαρτα. 
(Καρτελάκια ή οποιοδήποτε άλλο χαρτί.) Εικ. 9

2./ Σκίσε την άκρη ενός από τα φύλλα. Τοποθέτησε το φύλλο στην 
επάνω πλευρά και κάλυψέ το με την πλαστική πλάκα.

3./ Κρύψε το μικρό κομμένο κομμάτι ανάμεσα στα δάχτυλα του δεξιού 
σου χεριού, όπως φαίνεται στην Εικ. 10

Εικ. 9

Εικ. 10

Εικ. 11 Εικ. 12 Εικ. 13
Εικ. 5

Το Νόμισμα Kαι H Ρακέτα 

Εικ. 6

Εκτέλεση:
1./ Δείξε ότι και οι δύο πλευρές του αναδευτήρα είναι άδειες. Εικ. 5
2./ Κρύψε τον αναδευτήρα με τον αριστερό σου βραχίονα καθώς το αναποδογυρίζεις κρυφά κι έπειτα 

απομάκρυνε το δεξί σου χέρι για να δείξεις το κέρμα. Εικ. 6

2./ Καθώς στριφογυρίζεις τη ράβδο, κούνα το χέρι σου προς το σώμα σου δείχνοντας έτσι στους θεατές 
την ίδια πλευρά «Α». Εικ. 3

3./ Στριφογύρισε τη ράβδο πιέζοντας τον αντίχειρα πάνω στη ράβδο από τα αριστερά προς τα δεξιά. Έτσι 
κινείς το χέρι σου προς τα έξω και δείχνεις την πλευρά «Α». Εικ. 4

Η Κίνηση Tης Ρακέτας
Τρικ: Η κίνηση αυτή δίνει την εντύπωση ότι δείχνεις και τις δύο πλευρές του αναδευτήρα. Στην 

πραγματικότητα δείχνεις στους θεατές σου την ίδια πλευρά του αναδευτήρα.

Εικ. 1 Εικ. 2

Πλευρά «Α» 

Εικ. 3 Εικ. 4

κλείσε τη θήκη άνοιξε τη θήκη
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Εκτέλεση:
1./ Κράτησε με τον αντίχειρα και τα δάχτυλα του δεξιού σου χεριού τον αναδευτήρα και δείξε τη μία πλευρά 

στους θεατές. Για παράδειγμα, την πλευρά «Α». Στριφογύρισε τη ράβδο πιέζοντας τον αντίχειρα πάνω 
στη ράβδο από τα δεξιά προς τα αριστερά, όπως φαίνεται στην εικόνα. Εικ. 1 & 2

Τρικ: Εμφανίζονται και εξαφανίζονται κέρματα κατά βούληση από τον αναδευτήρα. 
Θα χρειαστείς: Έναν αναδευτήρα, δύο πλαστικά κέρματα. 
                         (Σημείωση: Μπορείς να χρησιμοποιήσεις κανονικά κέρματα).  
Προετοιμασία:
Κόλλησε ένα από τα κέρματα στη μία πλευρά του αναδευτήρα και κράτα το άλλο κέρμα στην αριστερή σου 
παλάμη. Χρησιμοποιώντας την τεχνική της «Κίνησης Αναδευτήρα» που έμαθες τέλεια στο προηγούμενο 
τρικ, θα είσαι έτοιμος να εκτελέσεις τα παρακάτω μαγικά κόλπα. 

(όταν γίνεις αρκετά καλός με την τεχνική 
στριφογυρίσματος πήγαινε στο βήμα 2)



Σημείωση:
Με αυτόν τον αναδευτήρα, μπορείς να εκτελέσεις διαφορετικά τρικ. Προσπάθησε να κολλήσεις (κολλητική 
ταινία διπλής όψης) ένα έντομο ή ένα μικρό κόσμημα στη μία πλευρά του αναδευτήρα και να δημιουργήσεις 
τα δικά σου τρικ. Μην ξεχνάς ότι πρέπει να χρησιμοποιείς δύο όμοια αντικείμενα για να κρύψεις. 
ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΑΓΕΙΑ! 

Μαγικά Νομίσματα
Το Πέρασμα Του Νομίσματος 
Τρικ:
Τέσσερα κέρματα τοποθετούνται μέσα σε ένα δοχείο που κρατείται στην παλάμη. Όλα εξαφανίζονται με 
μαγικό τρόπο όταν ο μάγος ανοίγει την παλάμη του και ξαναεμφανίζονται στο άλλο χέρι του.
Θα χρειαστείς:
--Ένα πλαστικό δοχείο 
-- Πέντε κέρματα (δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία)
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Εικ. 7

Εικ. 8

Η Δύναμη Tου Μάγου

4./ Όταν ανοίξεις πάλι το αριστερό σου χέρι, δείξε στους θεατές το δοχείο με το κολλημένο κέρμα. Εικ. 4
5./ Χρησιμοποίησε το δεξί σου χέρι για να σηκώσεις το δοχείο και ταυτόχρονα κλείσε την αριστερή σου 

χούφτα για να κρύψεις τα κέρματα που έμειναν. Εικ. 5
6./ Τοποθέτησε το δοχείο στο δεξί σου χέρι και δείξε το μοναδικό κέρμα που είναι κολλημένο στον πάτο 

(οι θεατές θα σκεφτούν ότι αυτή είναι ολόκληρη η στοίβα από κέρματα και όχι απλά μόνο ένα κέρμα). 
Εικ. 6

7./ Τέλος, κλείσε την δεξιά σου χούφτα. Όταν ανοίξεις ξανά το δεξί σου χέρι, με τα δάχτυλά σου 
αναποδογύρισε το δοχείο για να δείξεις ότι όλα τα κέρματα έχουν εξαφανιστεί. Ταυτόχρονα άνοιξε την 
αριστερή σου χούφτα για να δείξεις ότι όλα τα κέρματα έχουν μετατοπιστεί σε αυτήν. Εικ. 7

Εικ. 6

Εικ. 7

Εικ. 4 Εικ. 5

Εικ. 1 Εικ. 2 Εικ. 3

Πίσω

Κόλλα ένα νόμισμα
από πίσω
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3./ Προσποιήσου ότι ρίχνεις το κέρμα μέσα στο ανοιχτό αριστερό σου χέρι, κλείνοντας παράλληλα τη 
χούφτα σου σαν να κρατούσες το κέρμα. Δείξε το κέρμα στην αριστερή σου παλάμη και μετά βάλτο στην 
αριστερή σου τσέπη. Εικ. 7

4./ Έπειτα δείξε ότι και οι δύο πλευρές του αναδευτήρα είναι άδειες. Εικ. 8
5./ Επανάλαβε τα βήματα 1-4 κι έτσι μπορείς να εμφανίζεις αναρίθμητα κέρματα. 

Εικ. 1 Εικ. 2 Εικ. 3

Χρώμα επιβολής

Μέθοδος επιβολής:
Αν ο θεατής πει τον αριθμό 3 ή 4, απλά μετρήστε από το 
κατάλληλο άκρο για να φτάσετε στο επιθυμητό χρώμα. Αν πει 
1,2,5 ή 6, ο αριθμός πρέπει να συλλαβιστεί. (Παράδειγμα: Το 
5 πρέπει να μετρηθεί ως Π-Ε-ΝΤ-Ε από το άκρο. Τα 1,2, ή 6 
πρέπει να μετρηθούν ως Ε-Ν-Α, Δ-Υ-Ο ή Ε-Ξ-Ι από το άλλο 
άκρο όπως φαίνεται.

Αποτέλεσμα:
Ο μάγος δείχνει μία ρακετούλα με έξι διαφορετικά χρώματα και στις δύο πλευρές. Ζητείται από το θεατή να 
διαλέξει έναν αριθμό από το ένα έως το έξι. Ο εκτελεστής δείχνει στη συνέχεια ένα χρώμα που αντιστοιχεί 
στον επιλεγμένο αριθμό. Η ρακετούλα γυρίζεται ανάποδα, και έχει αλλάξει ολόκληρη στο επιλεγμένο χρώμα.
Σύνεργα:
Μία βέργα. Μετά την εξέταση της ρακετούλας, θα παρατηρήσετε ότι η μία πλευρά είναι πολύχρωμη, ενώ η 
άλλη είναι μονόχρωμη. Μέσω της χρήσης του τρικ "Η κίνηση της ρακετούλας", μπορείτε να δείξετε 
φαινομενικά ότι και οι δύο πλευρές είναι οι ίδιες.

Χρώμα επιβολής
Ε Ξ Ι
Δ Υ Ο
Ε Ν Α
1 2 3

4 3 2 1
Ε ΝΤ Ε Π

___
___

__
__
__
__

Παρουσίαση:
1./ Εκτελέστε το τρικ "Η κίνηση της ρακετούλας" που έχετε μάθει καλά στην προηγούμενη ενότητα για να 

δείξτε ότι η ρακετούλα έχει έξι διαφορετικά χρώματα και στις δύο πλευρές. (Εικ. 1)
2./ Ζητήστε από το θεατή να πει έναν αριθμό από το ένα έως το έξι. Μετρήστε (ή συλλαβίστε) προς το 

επιθυμητό χρώμα, και ζητήστε από το θεατή να πει αυτό το χρώμα.
3./ Όταν το κάνει, απλά γυρίστε τη ρακετούλα ανάποδα (Εικ. 2) και δείξτε ότι άλλαξε στο χρώμα που 

επέλεξε. (Εικ. 3).

Η Αλλαγή Tου Χρώματος  

Προετοιμασία:
Πριν από την επίδειξη, κόλλησε στον πάτο του δοχείου ένα κέρμα με ένα κομμάτι κολλητικής ταινίας 
διπλής όψεως (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία).  

Εκτέλεση:
1./ Δείχνεις το δοχείο όπως υποδεικνύεται με τα κέρματα πάνω στο τραπέζι. Εικ. 1
2./ Τοποθέτησε το δοχείο στην παλάμη του αριστερού σου χεριού και βάλε μέσα ένα κέρμα κάθε φορά. Εικ. 2 
3./ Κλείσε το αριστερό σου χέρι και αναποδογύρισε κρυφά το δοχείο. Εικ. 3



Εικ. 1 Εικ. 3Εικ. 2
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Εικ. 5 Εικ. 6

Εικ. 11

Εικ. 7

Εικ. 8 Εικ. 9 Εικ. 10

Ρίξτε εδώ νερό

Εικ. 2Εικ. 1

Εικ. 3

Εικ. 4
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Αποτέλεσμα:
Ένα κέρμα πέφτει με μαγικό τρόπο μέσα σε ένα μπουκάλι παρά τους «απίστευτους» περιορισμούς. Αυτό είναι 
ένα πολύ έξυπνο κόλπο που είναι ιδανικό για να εκτελείται στο τραπέζι κατά το δείπνο ή σε ένα εστιατόριο.
Σύνεργα: Ένα συνηθισμένο κέρμα, ένα σπίρτο και ένα μπουκάλι που είναι αρκετά πλατύ στο στόμιο ώστε να 

επιτρέπει να περάσει από μέσα το κέρμα. (Δεν περιλαμβάνονται)
Εκτέλεση:
Σπάστε το σπίρτο προσεκτικά στο μέσο, χωρίς να το σπάσετε εντελώς. Ισορροπήστε το στο πάνω μέρος του 
μπουκαλιού και μετά βάλτε το κέρμα πάνω από το σπίρτο έτσι ώστε να είναι ακριβώς πάνω από το άνοιγμα του 
μπουκαλιού (βλέπε εικόνα). Τώρα προκαλέστε οποιονδήποτε να βάλει το κέρμα μέσα στο μπουκάλι χωρίς να 
αγγίξει το κέρμα, το σπίρτο, το μπουκάλι ή ακόμη και το τραπέζι πάνω στο οποίο στηρίζεται το μπουκάλι.

Κανείς δεν θα μπορέσει να το κάνει.
Το μόνο που χρειάζεται είναι να ρίξετε μία σταγόνα νερού πάνω στο διπλωμένο 
σημείο όπου σπάσατε το σπίρτο. Το σπίρτο θα ανοίξει «ως δια μαγείας» από 
μόνο του και το κέρμα θα πέσει μέσα στο μπουκάλι.

Νόμισμα Μέσα Στο Μπουκάλι

Κόλπο Με Το Νόμισμα Στο Αφτί
Εκτέλεση:
1./ Κράτα το κέρμα στο χέρι σου. Κάνοντας αυτό, στήριξε ένα κέρμα στο δεύτερο και τρίτο δάχτυλό σου με 

τα δάχτυλα τυλιγμένα σε γροθιά προς τα κάτω. (Εικόνα 1)
2./ Επέκτεινε το δεύτερο και τρίτο δάχτυλό σου κρατώντας το κέρμα με τον αντίχειρά σου. Κοίτα 

προβληματισμένος το αυτί του θεατή. Πες του ότι κάτι βρίσκεται μέσα σε αυτό. (Εικόνα 2)
3./ Απλά κούνα τις άκρες των δαχτύλων σου προς το αυτί του θεατή σπρώχνοντας το κέρμα στα μισά της 

διαδρομής προς τα πάνω για να δείξεις το κέρμα (εικόνα 3). 
4./ Άρπαξε με το αριστερό σου χέρι την μπροστινή άκρη του μαντηλιού, ανασηκώνοντάς το, προς τα πίσω 

αι εντελώς πάνω από το κέρμα δείχνοντας το κέρμα στους θεατές, υποτίθεται για να τους 
διαβεβαιώσεις ότι το κέρμα βρίσκεται ακόμα στην αρχική του θέση. Εικ. 5

5./ Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΙΝΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΚ: Με το αριστερό 
σου χέρι άρπαξε ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΑΚΡΕΣ του μαντηλιού και σήκωσε και τις δύο ψηλά και πάνω από το 
μαντήλι όπως υποδεικνύεται. Εικ. 6

6./ Στην πραγματικότητα, κρατάς το κέρμα ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ από την πίσω μεριά του μαντηλιού. Εικ. 7

7./ Με το αριστερό σου χέρι άρπαξε το κέρμα μέσω του διπλωμένου τώρα υφάσματος και μετακίνησε το 
δεξί σου χέρι όπως υποδεικνύεται. Θα δοθεί η εντύπωση στο κοινό ότι το μαντήλι έχει τυλιχτεί 
εντελώς γύρω από το κέρμα. Εικ. 8

8./ Με το δεξί χέρι σου που είναι ελεύθερο στρίψε το χαμηλότερο τμήμα του μαντηλιού γύρω από το 
κέρμα. Έτσι το σχήμα του κέρματος γίνεται ορατό κάτω από το ύφασμα. Εικ. 9 & 10

9./ Αν θέλεις, μπορείς επίσης να τακτοποιήσεις το ύφασμα πάνω από το εκτεθειμένο «Πίσω μέρος» του 
κέρματος και να δείξεις το μαντήλι από όλες τις μεριές.

10./ Σπρώξε σιγά-σιγά προς τα πάνω το κέρμα στο μαντήλι, ενώ με το αριστερό σου χέρι πλησιάζεις από 
πάνω για να πάρεις την άκρη του κέρματος, καθώς το κέρμα «διαπερνάει» το μαντήλι.  

11./ Μπορείς να δώσεις στους θεατές το μαντήλι και το κέρμα για να τα εξετάσουν. Εικ. 11

Εκτέλεση:
1./ Για το τρικ αυτό μπορείς να χρησιμοποιήσεις το δικό σου μαντήλι, αλλά το τρικ θα είναι καλύτερο αν 

χρησιμοποιήσεις ένα δανεικό. Και στις δύο περιπτώσεις, δείχνεις πρώτα το κέρμα κρατώντας το ανάμεσα 
στις άκρες του δεξιού σου αντίχειρα και των δύο πρώτων δαχτύλων. Τα δάχτυλα και ο αντίχειρά σου 
δείχνουν προς τα πάνω με την μία πλευρά του κέρματος να κοιτά προς τους θεατές. Εικ. 1

2./ Με το δεξί σου χέρι άφησε χαλαρά το μαντήλι πάνω στο δεξί σου χέρι που κρατά το κέρμα. (Το κέρμα 
θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο του μαντηλιού). Εικ. 2

3./ Με το αριστερό σου χέρι τακτοποίησε το μαντήλι γύρω από το κέρμα. Την ίδια στιγμή, κάτω από το 
μαντήλι, ανασήκωσε κρυφά ένα μικρό κομμάτι υφάσματος πίσω από το κέρμα και κράτησέ το με το δεξιό 
σου αντίχειρα, όπως υποδεικνύεται. Εικ. 3 & 4

Νόμισμα Μέσα Από Μαντήλι
Τρικ: Ο μάγος κρατάει ένα κέρμα ανάμεσα στις άκρες του αντίχειρα και των υπόλοιπων δαχτύλων του 

δεξιού του χεριού. Μετά αφήνει χαλαρά το μαντήλι πάνω στο κέρμα ώστε να δίνεται η εντύπωση 
ότι το κέρμα διαπερνάει το ύφασμα του μαντηλιού, δίχως να αφήνει ούτε ένα ίχνος σκισίματος. 
Έπειτα ο μάγος δίνει στους θεατές το κέρμα και το μαντήλι για να το εξετάσουν.

Θα χρειαστείς:
-- Ένα μαντήλι  
-- Ένα κέρμα (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία)

Εξαφανίζοντας Ένα Νόμισμα
Αποτέλεσμα: Κάντε ένα κέρμα να εξαφανιστεί καθώς το μεταφέρετε από το ένα χέρι στο άλλο!
Εκτέλεση:
Δείξτε ένα κέρμα στη δεξιά παλάμη σας. Προσποιηθείτε ότι το ρίχνετε στην αριστερή σας παλάμη, αλλά πιέζοντας 
μεταξύ τους τον αντίχειρα και το μικρό σας δάχτυλο, ουσιαστικά κρατήστε το στο δεξιό σας χέρι. Κλείστε αμέσως 
το αριστερό σας χέρι σαν να κρατάτε το κέρμα και γυρίστε το με την παλάμη προς τα κάτω. Κρατήστε το δεξιό σας 
χέρι έτσι ώστε να φαίνεται χαλαρό αλλά κρατώντας κρυφά το κέρμα. Κατευθύνετε την προσοχή του κοινού στο 
αριστερό σας χέρι φέροντας το στο προσκήνιο και κάνοντας έναν ήχο θρυμματισμού σαν να γίνεται σκόνη το κέρμα. 
Στο τέλος ανοίξτε το χέρι σας με την παλάμη προς το κοινό, για να δείξετε ότι είναι άδειο.
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Εικ. 1 Εικ. 2 Εικ. 3

Ένα ... Τρία ...Δύο ...

Το Ανάποδο Φάντασμα
Αυτό είναι ένα σπουδαίο τρικ ως συνέχεια του τρικ Το κέρμα-φάντασμα..
Επαναλάβετε την προετοιμασία αλλά αυτή τη φορά χύστε λίγο νερό μέσα στο ποτήρι.
Η εκτέλεση είναι η ίδια αλλά αυτή τη φορά όταν παίρνετε το μαντίλι, το κέρμα εμφανίζεται να βρίσκεται 
στον πάτο του ποτηριού.
Πείτε: «Το κέρμα είναι μέσα στο νερό και δεν μπορώ να το πειράξω. Προσέξτε ώστε το κέρμα να είναι με 
την κορώνα προς τα πάνω».
«Θα το καλύψουμε για λίγο». Καλύψτε το ποτήρι ξανά και όταν βγάζετε το κάλυμμα, το κέρμα έχει αλλάξει 
με την όψη γράμματα προς τα πάνω. Τελικά καλύπτετε πάλι το ποτήρι και αυτή τη φορά το κέρμα 
διαπερνάει το ποτήρι.
Μέθοδος:
Ένα επιπλέον συστατικό έχει προστεθεί στο Κέρμα-φάντασμα. Πρώτα καλύψτε το δανεισμένο κέρμα με 
ένα μαντίλι και ζητήστε από τον θεατή να πιάσει το κέρμα μέσω του υφάσματος.
Μετά χύστε λίγο νερό μέσα στο ποτήρι. Κρατήστε το ποτήρι πάνω στην τεντωμένη αριστερή σας παλάμη. 
Πείτε στον θεατή να βάλει το μαντίλι πάνω από το ποτήρι και να αφήσει το κέρμα. Και πάλι γέρνετε το ποτήρι 
έτσι ώστε το κέρμα να χτυπήσει στην πλευρά του ποτηριού και να πέσει μέσα στην αριστερή σας παλάμη.
Πείτε στο θεατή να αφήσει το μαντίλι έτσι ώστε να κρέμεται χαλαρά πάνω από το ποτήρι. Πιάστε το 
ποτήρι μέσω του υφάσματος και μετακινήστε το προς τα εμπρός έτσι ώστε να βρίσκεται ακριβώς πάνω 
από το κέρμα.
Βγάλτε το μαντίλι και ο θεατής θα δει το κέρμα να βρίσκεται στον πάτο του ποτηριού με το νερό. Είναι μία 
ψευδαίσθηση αλλά φαίνεται σαν το κέρμα να βρίσκεται στον πάτο του ποτηριού και όχι κάτω από αυτόν.
Ζητήστε από τον θεατή να προσέξει αν το κέρμα είναι με την κορώνα προς τα πάνω ή με τα γράμματα και 
μετά καλύψτε το ποτήρι με το μαντίλι και σηκώστε το ελαφρά με το δεξιό σας χέρι ενώ τα αριστερά σας 
δάχτυλα λυγίζουν προς τα μέσα και αναποδογυρίζουν το κέρμα. Κατεβάστε πάλι το ποτήρι και βγάλτε το 
μαντίλι. Ο θεατής βλέπει ότι το κέρμα αναποδογύρισε ενώ βρισκόταν στο νερό.
Καλύψτε πάλι το ποτήρι, πιάστε το ποτήρι μέσω του υφάσματος με το δεξιό χέρι και αφήστε το κέρμα που 
φαίνεται ότι διαπέρασε το ποτήρι.

Το Νόμισμα-Φάντασμα 
Αποτέλεσμα: Ένα κέρμα περνάει μέσα από συμπαγές γυαλί.
Θα χρειαστείτε: Ένα κυλινδρικό ποτήρι, ένα κέρμα. (Δεν περιλαμβάνονται)
Μέθοδος:
1./ Απλώστε το μαντίλι πάνω από το κέρμα και ζητήστε από έναν θεατή να πιάσει το κέρμα μέσω του υλικού. 

Ρωτήστε τον: «Έχεις παρατηρήσει ότι τα κυλινδρικά ποτήρια έχουν γίνει πολύ λεπτότερα τελευταία»;
2./ Πάρτε το ποτήρι και βάλτε το με το χείλος προς τα πάνω στην τεντωμένη αριστερή παλάμη σας. 

Ζητήστε από τον θεατή να χαμηλώσει το μαντίλι πάνω από το ποτήρι και να αφήσει το κέρμα ώστε να 
πέσει μέσα στο ποτήρι.

     Νομίζει ότι το ακούει να πέφτει μέσα στο ποτήρι. Αλλά όταν το μαντίλι καλύψει εντελώς το ποτήρι, 
γείρετέ το προς τα πίσω κατά μία γωνία, το κέρμα θα χτυπήσει την πλευρά του ποτηριού και θα πέσει 
μέσα στην αριστερή σας παλάμη.

3./ Ζητήστε από το θεατή να αφήσει το μαντίλι έτσι ώστε να καλύψει χαλαρά το ποτήρι από πάνω. Πιάστε 
το ποτήρι και το μαντίλι με το δεξιό σας χέρι. Πείτε, «Αυτό το ποτήρι είναι τόσο λεπτό, που ένα κέρμα 
μπορεί να το διαπεράσει». Κουνήστε το ποτήρι. Ταυτόχρονα, ελευθερώστε το κέρμα από την αριστερή 
παλάμη και αφήστε το να πέσει.

Προετοιμασία: Κάθισε σε ένα τραπέζι κοιτάζοντας προς τους θεατές. Εάν είσαι δεξιόχειρας (δηλαδή αυτό 
είναι το χέρι με το οποίο κάνεις τα περισσότερα πράγματα), κάθισε με το αριστερό χέρι σου 
να είναι προς τους θεατές, και αντίστροφα εάν είσαι αριστερόχειρας.

Παρατηρήσεις: 
Για να πετύχεις αυτό το τρικ πρέπει να κρατάς τον ίδιο «ρυθμό» όταν μετράς.  
Μην σταματάς μεταξύ οποιωνδήποτε χτυπημάτων του κέρματος, ειδικά όχι πριν από το τρίτο χτύπημα!

Εκτέλεση: 
1./ Βάλε το κέρμα στο χέρι που είναι πιο κοντά στους θεατές και κράτα το πάνω, εξηγώντας ότι θα 

εξαφανιστεί μόλις το χτυπήσεις ελαφρά τρεις φορές με το μολύβι σου. 
2./ Κράτα την άκρη του μολυβιού με τα δάχτυλα του άλλου χεριού σου και σήκωσέ το ψηλά στον αέρα έως 

ότου έρθει σο ίδιο επίπεδο με το αυτί σου.
3./ Φέρε το μολύβι κάτω και χτύπα γρήγορα το κέρμα με αυτό, αναφωνώντας αρκετά δυνατά «Ένα».
4./ Κάντο αυτό πάλι - να φέρεις το μολύβι ακριβώς μέχρι το ίδιο ύψος και να το κατεβάσεις πάλι, 

χτυπώντας το κέρμα και λέγοντας «Δύο».
5./ Χωρίς να χάσεις χρόνο, φέρε το μολύβι πάνω ακόμα μία φορά, βάζοντάς το αυτή τη φορά άνετα και 

γρήγορα, κρυφά πίσω από το αυτί σου. Φέρε κάτω το χέρι σου που είναι τώρα άδειο, λέγοντας «Τρία», 
και δείξει πραγματικά έκπληκτος όταν ανακαλύπτεις ότι το μολύβι εξαφανίστηκε. 

6./ Απομακρύνσου από τους θεατές, εάν είναι δυνατόν χωρίς να δείχνεις το μολύβι, και μουρμούρισε ότι 
πρέπει να φύγεις για να εξασκηθείς περισσότερο σε αυτό το τρικ. 

Το Νόμισμα Που Εξαφανίζεται
Εκτέλεση:
7./ Τέντωσε το επικρατέστερο χέρι σου για να απομακρύνεις το μολύβι. Αυτό εδώ τώρα είναι το έξυπνο 

σημείο - ενώ βγάζεις το μολύβι με το ένα χέρι (και ελπίζοντας πως όλοι οι θεατές σε προσέχουν να το 
κάνεις αυτό), το χέρι που κρατά το νόμισμα το αφήνει γρήγορα και κρυφά στη αγκαλιά σου.

8./ Καθώς το κέρμα φεύγει από το χέρι σου, κλείσε το σε γροθιά (θέλοντας να πιστέψουν οι θεατές ότι 
κρατάς ακόμα το κέρμα)

9./ Πες κάτι όπως «λοιπόν σε αυτό το σημείο σας ξεγέλασα, αλλά τώρα ας εξαφανίσω στ‛ αλήθεια το 
κέρμα.» Σήκωσε το μολύβι και χτύπα ελαφρά την κλειστή γροθιά σου με αυτό, μετά άνοιξε το χέρι σου 
για να δείξεις ότι το κέρμα εξαφανίστηκε!

Κάτι Γίνεται!
Τρικ: Ένας μάγος πρόκειται να κάνει ένα νόμισμα να εξαφανιστεί απλά και μόνο χτυπώντας το κέρμα με ένα 

μικρό μολύβι, δείχνοντας το κέρμα στην παλάμη του και κρατώντας το μολύβι στο άλλο χέρι. Φαίνεται 
ότι εξαφάνισε λάθος αντικείμενο. Όταν το μολύβι εμφανίζεται, το κέρμα εξαφανίζεται μαγικά.

Θα χρειαστείς: Ένα μικρό μολύβι και ένα κέρμα. (Δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία.)

Εικ. 1 Εικ. 2
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Τρύπα Στην Τσέπη
Θα χρειαστείτε: Ένα σημαδεμένο κέρμα. (Δεν περιλαμβάνεται)
Αποτέλεσμα:
Ένα κέρμα που ρίχνεται μέσω μίας τρύπας στην τσέπη σας εμφανίζεται κάτω από το απέναντι πόδι.
«Το περίεργο είναι ότι η τρύπα δεν είναι σε αυτή την τσέπη», λέει ο μάγος. «Είναι στην άλλη τσέπη, έτσι 
όταν πέφτουν πράγματα μέσα από εκεί...» Τότε σηκώνει το αριστερό του πόδι για να αποκαλύψει το 
δανεισμένο κέρμα κάτω από αυτό το πόδι. 
Μέθοδος:
Βάλτε κρυφά το κέρμα στο πάτωμα και καλύψτε το με το αριστερό σας πόδι. Ένας εύκολος τρόπος να 
προετοιμάσετε αυτό το τρικ είναι να έχετε το κέρμα στο χέρι σας και να ρίξετε ένα άλλο αντικείμενο, ας 
πούμε ένα χαρτομάντιλο, στο πάτωμα. Ενώ σηκώνετε το χαρτομάντιλο αφήστε το κέρμα στο πάτωμα κάτω 
από το αριστερό σας πόδι.
Κάντε το εξής:
Δανειστείτε ένα όμοιο κέρμα από έναν θεατή και πείτε του να το σημαδέψει.
Πάρτε το κέρμα και πείτε ότι έχετε μία τρύπα στην τσέπη του παντελονιού σας. Βάλτε το κέρμα στην δεξιά 
τσέπη του παντελονιού σας. Βγάλτε το χέρι σας και δείξτε ότι είναι άδειο.
Κουνήστε το πόδι σας έτσι ώστε το κέρμα να κατρακυλήσει δήθεν στο πόδι σας μέσα στο παντελόνι και να 
πέσει στο δάπεδο.
Πείτε, «Το περίεργο είναι ότι η τρύπα είναι στην άλλη τσέπη, οπότε το κέρμα θα πέσει εδώ». Καθώς 
τελειώνετε την πρόταση, σηκώστε το αριστερό σας πέλμα για να αποκαλύψετε το κέρμα.
Με το δεξιό σας χέρι πιάστε το κέρμα και βάλτε το στη δεξιά τσέπη του παντελονιού σας, ενεργώντας σαν 
να ήταν δικό σας το κέρμα. Αφήστε το μέσα στην τσέπη, αλλά πάρτε το άλλο κέρμα με το δεξιό σας χέρι. 
Πείτε, «Δικό σου είναι αυτό το κέρμα ή μου το έδωσες»; Ο θεατής θα πει ότι σας το έδωσε αλλά ότι 
εξακολουθεί να είναι δικό του. Βγάλτε το από την τσέπη και επιστρέψτε το σε αυτόν. Φυσικά θα ελέγξει το 
σημάδι πάνω στο κέρμα.

Σφραγισμένο Ασήμι  
Θα χρειαστείτε: Ένα φάκελο που περιέχει δύο κέρματα των δέκα cents, ένα κέρμα των 5 cents, ένα κέρμα 

του ενός cent και ένα μαντίλι. (Δεν περιλαμβάνονται) 
Αποτέλεσμα: 
Τα τρία κέρματα καλύπτονται με ένα μαντίλι. Όταν αφαιρεθεί το μαντίλι, το κέρμα των δέκα cents έχει 
εξαφανιστεί. Κατόπιν, ο θεατής βγάζει τον φάκελο από την τσέπη του, τον ανοίγει και βρίσκει το κέρμα 
των δέκα cents πάλι εκεί!
Προετοιμασία: Βεβαιωθείτε ότι  το κέρμα των 10 cents έχει σπρωχτεί προς τα κάτω στη γωνία του φακέλου.
Μέθοδος :
Όταν είστε έτοιμοι να παρουσιάσετε την επανάληψη, βγάλτε τα τρία κέρματα, αφήνοντας το επιπλέον 
κέρμα των 10 cents μέσα στο φάκελο. Διπλώστε το φάκελο και βάλτε τον μέσα στο σακάκι του θεατή.
Πείτε: «Αυτά τα κέρματα μπορούν να ταξιδεύουν τριγύρω όπως τους αρέσει, και με χρεώσεις πολύ 
χαμηλότερες σε σχέση με την ταχυδρομική υπηρεσία».
Κρατήστε τα τρία κέρματα μεταξύ του αριστερού αντίχειρα και των άκρων των δαχτύλων, αλλά με το 
κέρμα των δέκα cents λίγο ψηλότερα από τα άλλα δύο κέρματα. Το δεξιό χέρι σκεπάζει μετά με ένα μαντίλι 
τα κέρματα. Κροταλίστε τα δάχτυλα του δεξιού χεριού.
Πιάστε το μαντίλι στο κοντινό άκρο και τραβήξτε το πίσω ώστε να συρθεί μακριά από τα κέρματα. Τίποτα 
δεν συνέβη. Βάλτε πάλι το μαντίλι πάνω στα κέρματα. Αλλά αυτή τα φορά πιάστε το κέρμα των 10 cents 
μέσω του υφάσματος με τον δεξιό αντίχειρα και δείκτη.
Αυτή τη φορά, καθώς το δεξιό χέρι τραβάει πίσω το μαντίλι, παίρνει μαζί το κέρμα των 10 cents και το 
ρίχνει στην τσέπη μαντιλιού του σακακιού. Ρίξτε το κέρμα των πέντε cents και το κέρμα του ενός cent 
πάνω στο τραπέζι, δείχνοντας ότι το κέρμα των δέκα cents έχει εξαφανιστεί. Μετά στρέψτε την προσοχή 
στην τσέπη του θεατή και ζητήστε του να βγάλει το φάκελο, ανοίξτε το και δείξτε το κέρμα των δέκα 
cents που λείπει.

Η Μαγεία Του Μέρλιν 
Αποτέλεσμα: Επτά κέρματα γίνονται οκτώ όταν ο θεατής πιάσει ένα αόρατο κέρμα.
Θα χρειαστείτε: Ένα μεγάλο βιβλίο με σκληρό εξώφυλλο. Μπορείτε να κάνετε ένα σκονισμένο κάλυμμα να 

εμφανίζει μαγικά σημεία, κλπ. (Δεν περιλαμβάνεται) 
Προετοιμασία: 
Βάλτε τα επτά κέρματα ανάμεσα στις κεντρικές σελίδες του βιβλίου και βάλτε ένα όγδοο κέρμα στη ράχη του. 
Μέθοδος: Σηκώστε το βιβλίο που περιέχει τα κέρματα. Πείτε: «Αυτό είναι ένα αρχαίο βιβλίο με μαγικά 
ξόρκια που γράφτηκε από το μάγο Μέρλιν».
Ανοίξτε το βιβλίο και ζητήστε του να μετρήσει τα κέρματα. Προφανώς είναι επτά. Ζητήστε του να κάνει τα 
χέρια του σε σχήμα κούπας και αφήστε τα κέρματα να συρθούν στο χέρι του (θυμηθείτε το κέρμα που 
κρύψατε στη ράχη).
Το επιπλέον κέρμα στη ράχη του βιβλίου θα γλιστρήσει επίσης έξω. Πείτε του να κλείσει τα χέρια του 
σφιχτά γύρω από τα κέρματα.
Κάντε μία κίνηση ρίψης, σαν να ρίχνετε ένα νόμισμα στον αέρα προς τον θεατή.
Κατόπιν, ζητήστε από τον θεατή να μετρήσει τα κέρματα. Ξεκίνησε με επτά, αλλά τώρα έχει οκτώ!

Δεξιοτέχνης Αποδράσεων
Θα χρειαστείτε: Τρία κέρματα. (Δεν περιλαμβάνονται)
Προετοιμασία:
Καθίστε στο τραπέζι με το άτομο που θέλετε να ξεγελάσετε μόνο του απέναντι από εσάς (πρέπει να 
φοράει σακάκι).
Μέθοδος:
Το μυστικό βρίσκεται στην παρουσίαση. Ζητήστε να δανειστείτε τρία κέρματα. Τα κέρματα μπορεί να είναι 
σημαδεμένα από το θεατή, ή μπορεί απλώς να θυμάται την ημερομηνία πάνω σε κάθε κέρμα. Δείξτε ότι τα 
χέρια σας είναι άδεια και τα μανίκια σας είναι σηκωμένα πάνω.
Πείτε: «Οι μάγοι κατηγορούνται ότι χρησιμοποιούν τα μανίκια τους, για αυτό το τρικ θα χρησιμοποιήσω το 
δικό σου μανίκι». Κρατήστε τα τρία κέρματα στο δεξιό σας χέρι καθώς μιλάτε. Ο δεξιός αγκώνας 
ακουμπάει πάνω στο τραπέζι.
Πείτε, «Θα ήθελα να βάλεις τα χέρια σου έτσι». Η παρουσίαση είναι εδώ σημαντική. Καθώς λέτε, «...έτσι», 
ακουμπήστε το αριστερό σας μπράτσο πάνω στο τραπέζι και βάλτε το κεφάλι σας να ακουμπά στο αριστερό 
σας χέρι. Καθώς το κάνει, πείτε, «Όχι, το άλλο χέρι». Το δεξιό σας μπράτσο κινείται προς τα εμπρός και 
αγγίζετε το αριστερό του χέρι κοντά στον αγκώνα. Αυτό γίνεται για να υποδείξετε ότι πρέπει να 
χρησιμοποιήσει το αριστερό του μπράτσο. Αλλά καθώς κάνετε αυτή τη χειρονομία, αφήστε απλά ένα κέρμα 
πάνω στο τραπέζι κοντά στον αριστερό αγκώνα του.
Το δεξιό σας χέρι κινείται πάλι στην αρχική του θέση. Ο δεξιός αγκώνας βρίσκεται πάντα σε επαφή με την 
επιφάνεια του τραπεζιού κατά τη διάρκεια των κινήσεων πίσω και εμπρός του δεξιού μπράτσου. Ο θεατής 
δεν μπορεί να δει το κέρμα που αφήσατε στο τραπέζι διότι το ίδιο το μπράτσο του, του κρύβει την οπτική 
επαφή. Για σας το τρικ τελείωσε, αλλά για τον θεατή δεν έχει αρχίσει ακόμη.
Ρίξτε τα δύο κέρματα μέσα στο μανίκι του σακακιού του θεατή κει πείτε, «Θα ρίξω αυτά τα τρία κέρματα 
μέσα στο μανίκι σου. Αφού τώρα τα έχεις εσύ, δεν υπάρχει τρόπος να πειράξω τα κέρματα». Δείξτε ότι και 
τα δύο σας χέρια είναι άδεια καθώς μιλάτε.
Θα κάνω το ένα από αυτά τα τρία κέρματα να περάσει μέσα από το μανίκι σου.
Με τα δύο χέρια πιάστε το αριστερό μανίκι του σακακιού του θεατή, κοντά στον αγκώνα. Τραβήξτε λίγο το 
μανίκι σαν να ψάχνετε για μία ραφή. Καθώς το κάνει αυτό το αριστερό χέρι, το δεξιό χέρι πιάνει ήσυχα το 
κέρμα που τοποθετήθηκε κρυφά πάνω στο τραπέζι.
Σπρώξτε το κέρμα ενάντια στο μανίκι του θεατή. Πείτε, «Νομίζω ότι το βρήκα», και στη συνέχεια, με ένα 
γρήγορο τράβηγμα, προσποιηθείτε ότι τραβάτε το κέρμα έξω από το μανίκι του. Αυτός μπορεί να 
επαληθεύσει αμέσως ότι το σημάδι πάνω στο κέρμα είναι δικό του. Όταν βγάλει τα άλλα κέρματα από το 
μανίκι του θα δει ότι είναι μόνο δύο και ότι είναι και τα δύο δικά του.
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Κόλπα με Σφουγγαρομπαλάκια
Γενικό Αποτέλεσμα:
Με μαγικό τρόπο καταφέρνεις να κάνεις να εμφανιστούν τρεις σκίουροι από σφουγγάρι, να πολλαπλασιαστούν 
και να εξαφανιστούν με διασκεδαστικό και αστείο τρόπο. Πολλαπλασιάζονται ακόμα και στα χέρια του θεατή.
Σύνεργα: 4 σκίουροι από σφουγγάρι
Μυστικό και Προετοιμασία:
Πριν κάνεις το κόλπο, τοποθέτησε τρεις σκίουρους από σφουγγάρι στην δεξιά τσέπη του παντελονιού σου 
και έναν σκίουρο από σφουγγάρι στην αριστερή τσέπη του παντελονιού σου.
Παρουσίαση: Εμφάνιση & Εξαφάνιση Ενός Σκίουρου
1./ Με τους τέσσερεις σκίουρους από σφουγγάρι στις τσέπες του παντελονιού σου όπως περιγράψαμε, 

βάλε χαλαρά το χέρι σου στη δεξιά τσέπη του παντελονιού σου. Πιάσε έναν από τους σκίουρους με τη 
Λαβή Δάχτυλο Παλάμη και βγάλε το χέρι σου. Μετά, κάνε μια κίνηση στον αέρα και εμφάνισέ τον στις 
άκρες των δαχτύλων σου. Μπορείς, επίσης, να εμφανίσεις τον σκίουρο στο πέτο του θεατή, πίσω από 
το αφτί του ή σε άλλα αντίστοιχα σημεία. (Εικ. 1)

2./ Καθώς επιδεικνύεις τον πρώτο σκίουρο στο δεξί σου χέρι, προετοίμασε την κίνηση Δάχτυλο Παλάμη 
Εξαφάνιση τοποθετώντας τον στο ανοιχτό σου χέρι, στη βάση του δεύτερου και τρίτου δάχτυλου. Το 
αριστερό χέρι μένει χαλαρά ανοιχτό, με την παλάμη προς τα πάνω, στο τραπέζι. (Εικ. 2)

3./ Τώρα, με μία χαλαρή κίνηση, φέρε και τα δύο χέρια μπροστά καθώς τα γυρίζεις από την άλλη πλευρά, 
προσποιούμενος ότι πετάς τον σκίουρο από το δεξί σου χέρι στο αριστερό. Όμως, αντί να τον πετάξεις 
στο αριστερό σου χέρι, βρίσκεται στην πραγματικότητα μεταξύ δεύτερου και τρίτου δάχτυλου στο δεξί 
σου χέρι – στη Θέση Δάχτυλο Παλάμη. (Εικ. 3)

4./ Απομάκρυνε το δεξί σου χέρι (αυτό μ ε τον σκίουρο) καθώς κλείνεις το αριστερό χέρι σε χαλαρή 
γροθιά. Το πρώτο δάχτυλο του δεξιού χεριού θα πρέπει να δείχνει χαλαρά προς την αριστερή σου 
γροθιά, όπως στην Εικ. 4

5./ Κάνε μια παύση και μετά, κάνε μια κίνηση με τα δάχτυλα του αριστερού σου χεριού, σαν να τσαλακώνεις 
τον σκίουρο για να «λιώσει» μέσα στο χέρι σου. Μετά, άνοιξε το αριστερό σου χέρι για να δείξεις ότι ο 
σκίουρος έχει εξαφανιστεί. (Εικ. 5)

Εικ. 1 Εικ. 2 Εικ. 3

Εικ. 4 Εικ. 5Η Πτήση Προς Την Τσέπη  
Σημείωση: Το αποτέλεσμα είναι ότι εξαφάνισες έναν σκίουρο από σφουγγάρι από το αριστερό σου χέρι και 

τον έκανες να ξαναεμφανιστεί στην τσέπη του παντελονιού σου.
1./ Εξήγησε στους θεατές ότι συχνά, όταν ένας σκίουρος εξαφανίζεται, καταφέρνει να επανεμφανιστεί στη 

δεξιά σου τσέπη. Βάλε το χέρι στη δεξιά τσέπη του παντελονιού σου (προσεκτικά, ώστε να μην δουν 
τον «εξαφανισμένο» σκίουρο που είναι τώρα κρυμμένος ανάμεσα στα δάχτυλα του δεξιού σου χεριού)  
και πιάσε έναν από τους δύο σκίουρους που έχουν μείνει σε αυτή την τσέπη.

2./ Δείξε ότι μετακινείς αυτό τον σκίουρο –κρατώντας ακόμα τον πρώτο 
σκίουρο στη Θέση Δάχτυλο Παλάμη- από την τσέπη σου και αποκάλυψέ τον 
στις άκρες του δεξιού σου χεριού. Ξανά, πρόσεξε να μην αφήσεις τους 
θεατές να δουν τον σκίουρο που έχεις στο δεξί σου χέρι καθώς 
επιδεικνύεις τον άλλο σκίουρο. (Εικ. 1)
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Το Μεγάλο Μυστήριο
Αυτό είναι ένα τρικ διαβάσματος της σκέψης και είναι ένα από τα καλύτερα.
Βάλτε δώδεκα ίδια κέρματα πάνω στο τραπέζι. Μερικά με την όψη κορώνα προς τα πάνω, τα άλλα με την 
όψη γράμματα.
Θα χρειαστείτε: Δώδεκα κοινά ίδια κέρματα. (Δεν περιλαμβάνονται)
Μέθοδος:
Όταν βάλετε τα δώδεκα ίδια κέρματα πάνω στο τραπέζι, βεβαιωθείτε ότι τα έξι είναι με την όψη κορώνα 
προς τα πάνω και τα άλλα έξι με την όψη γράμματα προς τα πάνω. Διασκορπίστε τα κέρματα, μετά γυρίστε 
από την άλλη πλευρά.
Δώστε την οδηγία στο θεατή να ανακατέψει κι άλλο τα κέρματα σύροντάς τα γύρω-γύρω τυχαία. Δεν 
επιτρέπεται να τα αναποδογυρίσει, αλλά μπορεί να τα σύρει γύρω-γύρω όπως του αρέσει.
Όταν τα κέρματα έχουν ανακατευτεί όπως επιθυμεί ο θεατής, και με την πλάτη σας ακόμη γυρισμένη, 
σύρετε οποιαδήποτε έξι κέρματα προς το μέρος σας και στοιβάξτε τα, το ένα πάνω στο άλλο μέσα στο χέρι 
σας. Προσέχοντας να μην αναποδογυρίσει τυχαία κάποιο κέρμα πείτε στη συνέχεια στο θεατή να μαζέψει 
τα άλλα έξι κέρματα και να τα κρύψει καλύπτοντάς τα με ένα φλιτζάνι καφέ ή ένα βιβλίο.
Γυρίστε και κοιτάξτε το θεατή. Αναποδογυρίστε κρυφά τη στοίβα σας. Κατόπιν, δείξτε τη στοίβα και βάλτε τα 
κέρματα πάνω στο τραπέζι, ένα-ένα. Προσέξτε ότι έχετε τόσες κορώνες στα κέρματά σας όσες έχει και ο 
θεατής στα δικά του και ότι έχετε τόσα γράμματα στα κέρματά σας όσα έχει και ο θεατής στα δικά του κέρματα.
Ο θεατής αποκαλύπτει τα κέρματά του. Στη συνέχεια ελέγχει την ομάδα των δικών σας κερμάτων και θα 
εκπλαγεί όταν ανακαλύψει ότι και εσείς έχετε τον ίδιο αριθμό κορωνών και γραμμάτων.

Μεγάλο Νόμισμα Από Μικρή Τρύπα
Γρίφος 1 Σπρώξτε ένα μεγάλο κέρμα μέσα από μία μικρή τρύπα. Αδύνατο; Θα σας δείξουμε πώς γίνεται.
Σύνεργα: Ένα κομμάτι χαρτί, ένα μολύβι και ένα ψαλίδι. (Δεν περιλαμβάνονται)
Προετοιμασία: Κόψτε μία τρύπα διαμέτρου περ. 20 mm στο κομμάτι χαρτί.
Εκτέλεση:
Βάλτε το χαρτί πάνω στο τραπέζι. Μετά δανειστείτε από το κοινό ένα κέρμα που να μην μπορεί να περάσει μέσα 
από την τρύπα. Δείξτε ότι το κέρμα δεν μπορεί να περάσει μέσα από την τρύπα. Στοιχηματίστε ότι μπορείτε να 
σπρώξετε το κέρμα μέσα από την τρύπα χωρίς να καταστρέψετε το χαρτί.
Λύση:
1./ Βάλτε το κέρμα μέσα στην τρύπα και κρατήστε το χαρτί όπως φαίνεται στην εικόνα Εικ.1.
2./ Τραβήξτε προς τα πάνω τις άκρες του διπλωμένου χαρτιού και το κέρμα θα πέσει μέσα από την τρύπα. 

Εικ. 2

Εικ. 1 Εικ. 2

Εικ. 1
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Μάντεψε Σε Ποιο Χέρι
1./ Ολοκληρώνοντας την «Πτήση Προς Την Τσέπη», κρατάς έναν σκίουρο από σφουγγάρι στις άκρες του 

δεξιού σου χεριού και έχεις έναν ακόμα μυστικά στη Θέση Δάχτυλο Παλάμη στο ίδιο χέρι. Τοποθέτησε 
ανοιχτά τον σκίουρο από τις άκρες των δαχτύλων σου στην παλάμη του αριστερού σου χεριού όπως 
φαίνεται στην Εικ. 1.

2./ Κλείσε το αριστερό σου χέρι σε γροθιά και κράτα το έτσι με την παλάμη προς τα επάνω. Μετά, κλείσε 
το δεξί σου χέρι και κράτα το έτσι με την παλάμη προς τα κάτω, δίπλα στη δεξιά σου γροθιά. Ο θεατής 
ακόμα πιστεύει ότι χρησιμοποιείται μόνο ένας σκίουρος και είναι στο αριστερό σου χέρι. (Εικ. 2)

3./ Τώρα, χτύπα τις δύο γροθιές μεταξύ τους αρκετές φορές και κράτα τες «διασταυρωμένες» στον 
καρπό, όπως φαίνεται στην Εικ. 3.

4./ Ζήτα από τους θεατές να μαντέψουν σε ποιο χέρι κρατάς τον σκίουρο. Προφανώς, η απάντηση θα 
είναι, «στο αριστερό σου χέρι». Όποιο χέρι και να σου πουν οι θεατές, ξεσταύρωσε τα χέρια σου και 
άνοιξε το αριστερό χέρι, αποκαλύπτοντας πως ο σκίουρος είναι ακόμα εκεί. (Εικ. 4)

5./ Πες στους θεατές πως δεν είχε σημασία ποιο χέρι διάλεξαν. Σε κάθε περίπτωση, θα είχαν δίκιο. 
Λέγοντας αυτό, γύρνα τη δεξιά παλάμη προς τα πάνω και άνοιξε τα δάχτυλά σου για να αποκαλύψεις 
και τον άλλο σκίουρο. Φαίνεται ότι εκείνο το «παράξενο φαινόμενο» για το οποίο έκανες λόγο έκανε 
τον σκίουρο να πολλαπλασιαστεί σε δύο! (Εικ. 5)

Εικ. 1 Εικ. 2 Εικ. 3

Εικ. 4 Εικ. 5

4./ Καθώς το δεξί σου χέρι φτάνει πάνω από τον σκίουρο που είναι πάνω στο τραπέζι, χρησιμοποίησε την 
τεχνική πιασίματος Δύο-Σε-Ένα. (Εικ. 4, 5 & 6)

5./ Καθώς επιδεικνύεις τα δύο σφουγγαράκια (σαν να είναι ένα) στις άκρες των δαχτύλων του δεξιού σου 
χεριού, ζήτα από έναν θεατή να ανοίξει το δεξί του χέρι και να κρατήσει την παλάμη του ανοιχτή.

6./ Τώρα, τοποθέτησε τον σκίουρο/τους σκίουρους στο χέρι του θεατή καθώς δηλώνεις, «ορίστε, κράτα 
εσύ αυτόν τον σκίουρο στο χέρι σου ενώ εγώ κρατάω τον άλλον». Σε αυτό το σημείο, ο θεατής νομίζει 
ότι εσύ κρατάς ακόμα έναν σκίουρο στο δεξί σου χέρι και ότι απλώς του δίνεις τον άλλο σκίουρο να 
κρατήσει, ενώ εσύ στην πραγματικότητα του δίνεις και τους δύο σκίουρους. (Εικ. 7)

7./ Τώρα, πες του να κλείσει τα δάχτυλά του γύρω από τον σκίουρο και να τα σφίξει δυνατά ώστε να είναι 
αδύνατον για σένα να μετακινήσεις τον σκίουρο χωρίς να το καταλάβει. Φρόντισε να κρατάς καλά τους 
δύο σκίουρους ώσπου να κλείσουν εντελώς τα δάχτυλα του θεατή. Τότε, πάρε τα δάχτυλά σου από τη 
γροθιά του. (Εικ. 8)

8./ Πες στον θεατή ότι σκοπεύεις να κάνεις τον σκίουρο που κρατάς να ταξιδέψει, αόρατος, από το χέρι 
σου στην κλειστή γροθιά του. (Εικ. 9)

9./ Ξανά, κάνε μια κίνηση σαν να τσαλακώνεις κάτι με τα δάχτυλα του αριστερού χεριού και άνοιξε το χέρι 
σου για να δείξεις ότι είναι άδειο. Ρώτα τον θεατή αν ένιωσε κάτι να συμβαίνει στο χέρι του. Όποια κι 
αν είναι η απάντησή του, πες του να ανοίξει το χέρι του και να αποκαλυφθούν οι δύο σκίουροι. (Εικ. 10)

Διπλό Του Θεατή
1./ Τοποθέτησε έναν σκίουρο από σφουγγάρι στο τραπέζι, ενώ κρατάς άλλον ένα στο δεξί σου χέρι. (Εικ. 1)
2./ Τώρα, προσποιήσου ότι βάζεις τον σκίουρο από το δεξί σου χέρι στο αριστερό, ενώ στην πραγματικότητα 

τον κρύβεις στη χούφτα του δεξιού σου χεριού. (Εικ. 2)
3./ Χωρίς δισταγμό, μετακίνησε το δεξί σου χέρι προς τον σκίουρο πάνω στο τραπέζι. Πρόσεξε να μην 

φανεί ο σκίουρος που έχεις κρύψει στο δεξί σου χέρι. (Εικ. 3)

Η Τεχνική Του Δύο-Σε-Ένα 
Θα χρειαστεί να εξασκηθείς στην τεχνική του πιασίματος δύο-σε-ένα καθώς αυτή απαιτείται για την επόμενη 
παρουσίαση.
Ερμηνεία: 
Δύο σφουγγαράκια, ένα κρατημένο μεταξύ δάχτυλου και παλάμης στο δεξί σου χέρι και το άλλο 
τοποθετημένο στο τραπέζι. Καθώς το δεξί σου χέρι πιάνει το σφουγγαράκι στο τραπέζι, σπρώξε το 
σφουγγάρι με τον αντίχειρα προς τις άκρες του δεύτερου και του τρίτου δάχτυλού σου, καθώς σφίγγεις και τα 
δύο δάχτυλα ώστε να περάσει το σφουγγαράκι στην κορυφή.
Αμέσως τοποθέτησε το σφουγγαράκι ακριβώς πάνω από το σφουγγαράκι στο τραπέζι, πίεσε και τα δύο 
σφουγγαράκια προς τα κάτω με το πρώτο και το δεύτερο δάχτυλό σου και κύλισέ τα προς τις άκρες των 
δαχτύλων του δεξιού χεριού, ώστε να μπορέσεις να τα πιάσεις σαν να είναι ένα σφουγγαράκι. Εξαιτίας της 
μαλακής υφής τους, θα φανεί σαν να κρατάς ένα σφουγγαράκι όταν τα πιάσεις μαζί.
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Μετατόπιση Στο Χέρι Σου 
1./ Πάρε και τα δύο σφουγγαράκια από τον θεατή και τοποθέτησέ τα στο τραπέζι μπροστά σου, με 

απόσταση περίπου 30 εκατοστά μεταξύ τους. Μετά, γύρνα τις παλάμες σου προς τα πάνω και 
τοποθέτησε το πίσω μέρος των χεριών σου επάνω στα σφουγγαράκια. (Εικ. 1)

      Αυτή είναι η αρχική θέση για την επόμενη σειρά κινήσεων.

ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΒΗΜΑΤΑ (2 έως 11) ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΞΥΠΝΗ ΣΕΙΡΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΝΑ ΜΠΕΡΔΕΨΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΠΛΗΞΟΥΝ ΤΟΥΣ ΘΕΑΤΕΣ.

4./ Τρίτον, σήκωσε την αριστερή σου γροθιά από τραπέζι και σήκωσε το σφουγγαράκι που ήταν από 
κάτω με τις άκρες του δεξιού σου χεριού. Μετά, κλείσε το δεξί σου χέρι σε γροθιά. Κράτα τη δεξιά 
σου γροθιά δίπλα στο αριστερό σου χέρι καθώς λες, «Και ο αριστερός σκίουρος πηγαίνει στο δεξί 
χέρι». (Εικ. 4 & 5)

5./ Τώρα, άνοιξε και τα δύο σου χέρια ταυτόχρονα για να δείξεις και τους δύο σκίουρους, έναν σε κάθε 
χέρι. Μέχρι στιγμής, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΜΑΓΙΚΟ! Πες ότι τώρα θα ξανακάνεις το ίδιο 
πράγμα. Χωρίς να το ξέρει ο θεατής, αυτή η «δοκιμή» είναι πολύ σημαντικό κομμάτι του μυστηρίου 
που πρόκειται να συμβεί. Κάνοντας αρχικά αυτές τις κινήσεις χωρίς να κάνεις κανένα μαγικό, 
κάνεις τους θεατές να περιμένουν το ίδιο αποτέλεσμα και την επόμενη φορά. (Εικ. 6)

2./ Πρώτα, ύψωσε το δεξί σου χέρι, γύρισέ το από την άλλη πλευρά και σήκωσε το σφουγγαράκι που 
ήταν από κάτω με τις άκρες του δεξιού αντίχειρα και δείκτη. (Εικ. 2)

3./ Δεύτερον, χωρίς να σηκώσεις το αριστερό σου χέρι από το τραπέζι, βάλε το σφουγγαράκι στην 
παλάμη του αριστερού σου χεριού. Μετά, κάνε το αριστερό σου χέρι γροθιά. Καθώς το κάνεις αυτό, 
πες, «Ο δεξιός σκίουρος πάει στο αριστερό χέρι». (Εικ. 3)

6./ Ξανά, βάλε και τα δύο χέρια επάνω από τα δύο σφουγγαράκια, στην αρχική θέση. (Εικ. 7)
7./ Ξανά, σήκωσε το δεξί σου χέρι, γύρισέ το από την άλλη και σήκωσε τον σκίουρο που ήταν από κάτω 

με τα δάχτυλα του δεξιού χεριού. (Εικ. 8)
8./ Τοποθέτησε το σφουγγαράκι στην παλάμη του αριστερού χεριού και κλείσε το αριστερό σου χέρι. 

Πες πάλι, «Ο δεξιός σκίουρος πηγαίνει στο αριστερό χέρι». Αυτή τη φορά, όμως, αντί να αφήσεις 
τον σκίουρο στην αριστερή γροθιά σου, καθώς απομακρύνεις το δεξί σου χέρι, μυστικά κρατάς τον 
σκίουρο στο δεξί σου χέρι. (Εικ. 9)

10./ Τώρα, κλείσε το δεξί σου χέρι σε γροθιά γύρω και από τα δύο σφουγγαράκια. Κράτα τη δεξιά σου 
γροθιά δίπλα στην αριστερή. (Εικ. 12). Στα μάτια των θεατών, έχεις μόλις επαναλάβει τις κινήσεις 
από 2 έως το 5 και πιστεύουν ότι τώρα κρατάς έναν σκίουρο από σφουγγαράκι σε κάθε χέρι.

11./ Κάνε με τα δάχτυλα του αριστερού χεριού μια κίνηση σαν να τσαλακώνεις κάνει και αργά-αργά, 
άνοιξε το χέρι σου για να δείξεις ότι ο σκίουρος έχει εξαφανιστεί. Μετά, άνοιξε το δεξί σου χέρι 
για να δείξεις τους δύο σκίουρους! Κατά τα φαινόμενα, ένας σκίουρος πήδηξε αόρατος από το 
αριστερό στο δεξί σου χέρι! (Εικ. 13)

9./ Τώρα, σήκωσε το αριστερό σου χέρι και με τα δάχτυλα του δεξιού χεριού σήκωσε το σφουγγαράκι 
που βρίσκεται από κάτω. (Εικ. 10 & 11)
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Αδύνατη Διείσδυση 
Σημείωση: ΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΚΑΘΟΣΟΥΝ ΚΑΘΩΣ ΕΚΑΝΕΣ ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΣΟΥ, ΤΩΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΤΑΘΕΙΣ ΟΡΘΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
1./ Μετά την «Μετατόπιση Στο Χέρι Σου», τοποθέτησε έναν σκίουρο από σφουγγαράκι στο τραπέζι και 

κράτα τον άλλο σκίουρο στο δεξί σου χέρι, έτοιμο για την κίνηση Εξαφάνιση Χέρι Παλάμη. (Εικ. 1)
2./ Εκτέλεσε την Εξαφάνιση Χέρι Παλάμη, κάνοντας πως τοποθετείς τον σκίουρο στο αριστερό σου χέρι, 

αλλά στην πραγματικότητα κρατώντας τον στη Θέση Δάχτυλο Παλάμη στο δεξί σου χέρι. (Εικ. 2, 3 & 4)
3./ Κράτα το κλειστό, αριστερό σου χέρι σε μία χαλαρή γροθιά σαν να περιέχει τον σκίουρο και χαλαρά, 

απομάκρυνε το δεξί σου χέρι (με τον σκίουρο στη Θέση Δάχτυλο Παλάμη). Βεβαιώσου ξανά ότι έχεις 
αποσπάσει την προσοχή των θεατών από το δεξί σου χέρι. (Εικ. 5)

4./ Τοποθέτησε το αριστερό σου χέρι (που υποτίθεται ότι περιέχει το σφουγγαράκι) στην αριστερή τσέπη του 
παντελονιού σου καθώς εξηγείς ότι τα ρούχα σου είναι φτιαγμένο από ένα «ειδικό υλικό». (Εικ. 6)

5./ Τότε, μετακίνησε το δεξί σου χέρι (που στα κρυφά έχει μέσα τον άλλο σκίουρο) μπροστά από την αριστερή 
τσέπη του παντελονιού σου. Το αριστερό σου χέρι είναι ακόμα μέσα στην τσέπη. Τώρα, με το δεξί σου 
χέρι, πίεσε τον σκίουρο πάνω στο παντελόνι σου, δίπλα ακριβώς από εκεί όπου το αριστερό σου χέρι 
είναι μέσα στην τσέπη. (Εικ. 7)

6./ Μέσα στην τσέπη σου, ο αριστερός σου αντίχειρας και τα δάχτυλα κρατάνε τον σκίουρο μέσα στις πτυχές 
του υφάσματος, ώστε να είναι κρυμμένος από τα μάτια των θεατών χάρη στο ύφασμα. Μόλις ο σκίουρος 
είναι στη θέση του, απομάκρυνε το χέρι σου. Το κομμάτι του υφάσματος όπου είναι ο σκίουρος θα 
φαίνεται σαν πτυχή του υφάσματος.

7./ Αμέσως ξεκίνα να τρίβεις με το αριστερό σου δάχτυλο, μπρος-πίσω. Ταυτόχρονα, χαλάρωσε το σφίξιμο 
πάνω στον σκίουρο που έχεις μέσα στο ύφασμα. Έτσι, σιγά-σιγά, ο σκίουρος θα εμφανιστεί μπροστά στα 
μάτια των θεατών σαν να βγαίνει μέσα από το ύφασμα. (Εικ. 8)

8./ Όταν ο σκίουρος εμφανίζεται σχεδόν εντελώς, πάρ‛ τον στο δεξί σου χέρι και απομάκρυνέ το από την 
τσέπη σου. Ταυτόχρονα, το αριστερό σου ασφαλίζει στα κρυφά στον σκίουρο που είναι ήδη μέσα σε αυτή 
την τσέπη, στη Θέση Δάχτυλο Παλάμη. Ενώ όλη η προσοχή είναι στραμμένη στον σκίουρο στο δεξί σου 
χέρι, απομάκρυνε το αριστερό σου χέρι από την τσέπη σου με τον καινούριο, «μυστικό» σκίουρο. (Εικ. 9)

Το Χέρι Του Θεατή Ξανά
1./ Τώρα, χρησιμοποιείς τρεις σκίουρους, παρ‛ όλο που οι θεατές γνωρίζουν μόνο για τους δύο. Ένας 

σκίουρος είναι στο τραπέζι, ένας άλλος είναι στις άκρες του δεξιού σου χεριού και ο «μυστικός» 
σκίουρος είναι στη Θέση Δάχτυλο Παλάμη στο αριστερό σου χέρι. (Εικ. 1)

2./ Τράβα την προσοχή στον σκίουρο στο δεξί σου χέρι και καθώς οι θεατές κοιτάνε αυτόν, με το αριστερό 
σου χέρι σήκωσε τον σκίουρο από το τραπέζι και πρόσθεσέ του τον «μυστικό» σκίουρο. (Εικ. 2)

3./ Με το αριστερό σου χέρι, τώρα δείχνεις τον σκίουρο που ήταν στο τραπέζι και τον μυστικό σκίουρο ως 
ένα. Για τους θεατές είναι σαν να κρατάς μόνο έναν σκίουρο σε κάθε χέρι. (Εικ. 3)

4./ Μετάφερε τους δύο σκίουρος από το αριστερό σου χέρι στο δεξί, τοποθετώντας τους ακριβώς επάνω 
από τον σκίουρο στο δεξί σου χέρι. Πες, «Τώρα, θα ήθελα να κρατήσεις αυτούς τους δύο σκίουρους». 
(Εικ. 4)

5./ Μετακίνησε το δεξί σου χέρι (που τώρα έχει μέσα τρεις σκίουρους) προς έναν θεατή και ζήτησέ του να 
ανοίξει το χέρι του, ώστε να μπορέσει να πάρει τους σκίουρους από σένα. (Εικ. 5)

6./ Τοποθέτησε και τους τρεις σκίουρους στα χέρια του θεατή. Πες του να κλείσει τα δάχτυλά του γύρω 
τους. Πες του να σφίξει τη γροθιά του ώστε να είναι σίγουρος ότι δεν μπορείς να τους μετακινήσεις. 
Ξανά, θυμήσου να περιμένεις ώσπου το χέρι του θεατή να έχει κλείσει τελείως πριν χαλαρώσεις τη 
λαβή σου στους σκίουρους. (Εικ. 6)

7./ Μόλις ο θεατής έχει πιάσει καλά τους σκίουρους, βάλε το χέρι στην δεξιά τσέπη του παντελονιού σου 
και βγάλε τον τέταρτο σκίουρο από μέσα. Δείξ‛ τον και πες, «Μπορεί να αναρωτιέστε πώς συνέβη 
αυτό. Λοιπόν, το μυστικό είναι ότι έχω κι έναν τρίτο σκίουρο, για τον οποίο δεν γνωρίζει κανείς 
τίποτα». (Εικ. 7)

8./ Λέγοντας αυτό, εκτέλεσε την κίνηση Εξαφάνιση Δάχτυλο Παλάμη προσποιούμενος πως βάζεις τον 
σκίουρο στο αριστερό σου χέρι, ενώ στην πραγματικότητα τον κρατάς στη Θέση Δάχτυλο Παλάμη στο 
δεξί σου χέρι. (Εικ. 8)

9./ Με άνεση, άσε το δεξί σου χέρι πάνω στο τραπέζι και βάλε την κλειστή αριστερή γροθιά σου δίπλα στο 
χέρι του θεατή. (Εικ. 9)

10./ Κάνε την κίνηση σαν να τσαλακώνεις κάτι με τα δάχτυλα του αριστερού χεριού και άνοιξέ το για να 
δείξεις πως είναι άδειο. Πες στον θεατή να ανοίξει το χέρι του για να αποκαλύψει και τους τρεις 
σκίουρους. Φαίνεται ότι ο τρίτος σκίουρος έχει περάσει αόρατος από το χέρι σου, στο χέρι του θεατή. 
(Εικ. 10)
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1./ Με το αριστερό σου χέρι, βάλε τους τρεις σκίουρους στη σειρά στο τραπέζι όπως στην Εικ. 1. Ο 
τέταρτος σκίουρος βρίσκεται μυστικά στα τυλιγμένα δάχτυλα του δεξιού σου χεριού.

2./ Πάρε τον σκίουρο με την τεχνική «δύο-σε-ένα» από το τραπέζι. (Εικ. 2)
3./ Βάλε τους δύο σκίουρους στο αριστερό σου χέρι και κλείσε τα δάχτυλα του αριστερού σου χεριού σε 

γροθιά. Πες, «Ένας στο χέρι». (Εικ. 3)
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Δύο Στο Χέρι, Ένα Στην Τσέπη #1 
1./ Μετά το «Χέρι Του Θεατή Ξανά» χρησιμοποιούμε τέσσερεις σκίουρους, παρ‛ όλο που ο θεατής έχει δει 

μόνο τους τρεις. Η επόμενη σειρά κινήσεων με τρεις σκίουρους οριζοντίως, στη σειρά, μπροστά σου και 
ο τέταρτος σκίουρος κρυφά ανάμεσα στα δάχτυλα του δεξιού σου χεριού. (Εικ. 1)

2./ Με το δεξί σου χέρι πάρε τον σκίουρο από τη δεξιά άκρη της σειράς καθώς εκτελείς την τεχνική 
«δύο-σε-ένα». Σημείωση: Τώρα, στο δεξί σου χέρι κρατάς δύο σκίουρους. (Εικ. 2)

3./ Τοποθέτησε τους δύο σκίουρους στην παλάμη του αριστερού σου χεριού και κλείσε τα δάχτυλά ου γύρω 
τους καθώς λες, «Ένας στο χέρι». (Εικ. 3)

4./ Βγάλε το δεξί σου χέρι από την αριστερή σου γροθιά. Μετά, πάρε έναν ακόμα σκίουρο με το δεξί σου 
χέρι, όπως στην Εικ. 4.

5./ Πλησίασε το δεξί σου χέρι προς την αριστερή σου γροθιά. Άνοιξε τα δάχτυλα του αριστερού σου χεριού 
αρκετά ώστε να βάλεις τον σκίουρο στο αριστερό σου χέρι. Πες, «Δύο στο χέρι». Κλείσε τα δάχτυλα 
του αριστερού σου χεριού γύρω από τους τρεις σκίουρους και απομάκρυνε το δεξί σου χέρι από την 
αριστερή σου γροθιά. (Εικ. 5)

6./ Πάρε τον τελευταίο σκίουρο στο δεξί σου χέρι. (Εικ. 6)
7./ Βάλ‛ τον φανερά μέσα στην δεξιά τσέπη του παντελονιού σου. Πες, «Και ένας στην τσέπη» καθώς 

βάζεις το χέρι σου στην δεξιά τσέπη του παντελονιού σου, κρατάς τον σκίουρο στην παλάμη σου και 
απομακρύνεις το χέρι σου από την τσέπη. Ο θεατής τώρα πιστεύει ότι απλώς έβαλες τον σκίουρο στην 
τσέπη σου. (Εικ. 7)

8./ Τώρα, ρώτα τον θεατή, «Πόσους σκίουρους έχω στο χέρι μου;» Η απάντηση θα είναι, «Δύο». Τότε, 
άνοιξε το αριστερό σου χέρι για να αποκαλύψεις τρεις σκίουρους! Στη συνέχεια, πες, «Ίσως το έκανα 
πολύ γρήγορα. Θα το ξανακάνω». (Εικ. 8)

Εικ. 4

Εικ. 5 Εικ. 6 Εικ. 7 Εικ. 8

Εικ. 1 Εικ. 2 Εικ. 3

Εικ. 1 Εικ. 2 Εικ. 3

Δύο στο Χέρι, Ένα Στην Τσέπη #2

4./ Απομάκρυνε τα δάχτυλα του δεξιού σου χεριού από την αριστερή σου γροθιά και πάρε ακόμα έναν 
σκίουρο με το δεξί σου χέρι. (Εικ. 4)

5./ Άνοιξε τα δάχτυλα του αριστερού σου χεριού αρκετά ώστε να βάλεις τον σκίουρο στην αριστερή σου 
γροθιά. Πες, «Δύο στο χέρι». (Εικ. 5)

6./ Τώρα, πάρε τον σκίουρο στα δάχτυλα του δεξιού σου χεριού. (Εικ. 6)
7./ Πες, «Και ένας στην τσέπη».  Φανερά βάλε τον σκίουρο στην δεξιά τσέπη του παντελονιού σου.
     – ΟΜΩΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ, ΑΣΕ ΤΟΝ ΣΚΙΟΥΡΟ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΣΟΥ. (Εικ. 7)

8./ Απομάκρυνε το δεξί σου χέρι από την τσέπη σου. Κάνε την κίνηση επιτρέποντας στον θεατή να δει ότι 
το δεξί σου χέρι είναι άδειο. Μην τραβήξεις την προσοχή στο δεξί σου χέρι –απλώς δείξ‛ το ανοιχτό 
χαλαρά ώστε να ην υπάρχει αμφιβολία για το ότι είναι άδειο. (Εικ. 8)

9./ Ρώτα τους θεατές, «Πόσοι στο χέρι;» Η απάντηση θα είναι πιθανότατα «Δύο». Οι θεατές είναι τόσο 
μπερδεμένοι πια, που δεν μπορείς να προβλέψεις τι θα σου πουν! Όπως και να έχει, άνοιξε το 
αριστερό σου χέρι για να δείξεις ότι έχεις τρεις σκίουρους. Τώρα πες, «Ας το δοκιμάσουμε άλλη μια 
φορά». (Εικ. 9)
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4./ Χωρίς δισταγμό, με το δεξί σου χέρι πάρε έναν σκίουρο. Μετά, προσποιήσου ξανά ότι τον βάζεις στο 
αριστερό σου χέρι. Πες, «Δύο σκίουροι στο χέρι μου». (Εικ. 6 & 7).

5./ Χωρίς να σταματήσεις, πάρε και τον τελευταίο σκίουρο με το δεξί σου χέρι και κράτα τους δύο 
σκίουρους γαντζωμένους πίσω από τα δάχτυλά σου. Πες, «Ο τελευταίος σκίουρος πάει στην τσέπη». 
(Εικ. 8 & 9)

6./ Αμέσως, βάλε το δεξί σου χέρι στην τσέπη και άφησε τους τρεις σκίουρους εκεί μέσα. (Εικ. 10)
7./ Βγάλε το δεξί σου χέρι από την τσέπη. Ρώτα τους θεατές. «Πόσους σκίουρους έχω στο χέρι μου;» 

Όποια κι αν είναι η απάντηση, απλώς απάντα, «Όχι, στην πραγματικότητα έχουν όλοι δραπετεύσει από 
το χέρι μου!» Λέγοντάς το αυτό, άνοιξε το αριστερό σου χέρι για να δείξεις ότι όλοι οι σκίουροι έχουν 
εξαφανιστεί! (Εικ. 11 & 12)

Εικ. 6 Εικ. 7 Εικ. 8 Εικ. 9

Εικ. 10 Εικ. 11 Εικ. 12

Η Πλήρης Εξαφάνιση 
1./ Αυτή τη φορά, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσεις μόνο τρεις σκίουρους για να κάνεις αυτό το κόλπο. Με 

το αριστερό σου χέρι, τοποθέτησέ τους σε μια σειρά επάνω στο τραπέζι. (Εικ. 1)
2./ Χρησιμοποίησε το δεξί σου χέρι για να πάρεις έναν από τους σκίουρους και προσποιήσου ότι τον 

βάζεις στο αριστερό σου χέρι. (Εικ. 2 & 3)
3./ Αντί να βάλεις τον σκίουρο στο αριστερό σου χέρι, στα κρυφά, βάλε τον σκίουρο στο δεξί σου χέρι. Και 

πες, «Ένας σκίουρος στο αριστερό μου χέρι» και χρησιμοποίησε τον δεξί σου δείκτη για να δείξεις το 
αριστερό σου χέρι ώστε να αποσπάσεις την προσοχή των θεατών από το δεξί σου χέρι. (Εικ. 4 & 5)

Jumbo PIES003/14 #40051GE -- Hat 125 Tricks (Red Style) Inst Folded Size: 14.2 cm(w) x 21 cm(h)    Page 28   Greek(GR) Version Date: 15/4/2014

update version at 4/2014
Jumbo PIES003/14 #40051GE -- Hat 125 Tricks (Red Style) Inst Folded Size: 14.2 cm(w) x 21 cm(h)    Page 29   Greek(GR) Version Date: 15/4/2014

update version at 4/2014

Εικ. 1 Εικ. 2 Εικ. 3

Εικ. 4 Εικ. 5

Βασική τεχνική: Το κράτημα με τον αντίχειρα
Το "Κράτημα με τον αντίχειρα" είναι η βασική τεχνική που χρειάζεται να εξασκήσετε για ένα διάστημα πριν 
προχωρήσετε σε περεταίρω βήματα με αυτό το τρικ.
-- Βάλτε μία δαχτυλήθρα στον δεξιό σας δείκτη, κρατώντας τα υπόλοιπα δάχτυλά σας κλειστά και 

δείχνοντας το πίσω μέρος του χεριού σας προς το κοινό. (Εικ. A)
-- Λυγίστε το δείκτη σας προς τα κάτω και βγάλτε τη δαχτυλήθρα χρησιμοποιώντας το δεξιό σας 

αντίχειρα. (Εικ. B). Συγκρατήστε τη δαχτυλήθρα στη θέση του κρατήματος με τον αντίχειρα. Μετά 
ανοίξτε πάλι το δείκτη στην αρχική του θέση (Εικ. Γ)

Κόλπα Με Δαχτυλήθρα
Αποτέλεσμα:
Μία δαχτυλήθρα εμφανίζεται στο δάχτυλό σας και μετά εξαφανίζεται. Αλλάζει χρώμα και εμφανίζεται με 
μαγικό τρόπο σε 4 δάχτυλα.
Σύνεργα: 4 δαχτυλήθρες διαφορετικών χρωμάτων

Προετοιμασία:
Βάλτε την κόκκινη δαχτυλήθρα στο δεξιό σας δείκτη και φυλάξτε τις υπόλοιπες 
δαχτυλήθρες στην αριστερή σας τσέπη για να τις χρησιμοποιήσετε αργότερα. (Εικ. 1)
Παρουσίαση: Η Εξαφάνιση Μιας Δαχτυλήθρας Από το Δάχτυλό Σου
1./ Δείξτε τη δαχτυλήθρα σας όπως φαίνεται. (Εικ. 2).
2./ Λυγίστε το δείκτη σας προς τα κάτω και βγάλτε την δαχτυλήθρα χρησιμοποιώντας το δεξιό σας αντίχειρα. 

(Εικ. 3). Συγκρατήστε την δαχτυλήθρα στη θέση του κρατήματος με τον αντίχειρα. Κατόπιν, φέρτε το 
δείκτη σας στην αρχική του θέση. (Εικ. 4)

     Αυτό δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι η δαχτυλήθρα εξαφανίζεται από το δάχτυλό σας.

Η Δαχτυλήθρα Που Αλλάζει Χρώματα
3./ Δείξτε επαναλαμβανόμενα την πίσω πλευρά του δεξιού σας χεριού με το δείκτη σας σηκωμένο και κάντε 

τη δαχτυλήθρα να εμφανίζεται και να εξαφανίζεται. (Εικ. 5 )
4./ Καθώς λυγίζετε το δεξιό σας δείκτη, κρατήστε το δεξιό σας χέρι κλειστό. Κατόπιν βγάλτε κρυφά την κόκκινη 

δαχτυλήθρα και βάλτε τη πάνω στο μικρό δεξιό σας δάχτυλο με τον αριστερό σας αντίχειρα και δείκτη. (Εικ. 6)
5./ Κρατήστε το δεξιό σας χέρι κλειστό και προσποιηθείτε ότι παίρνετε λίγη μαγική σκόνη με το αριστερό 

σας χέρι. Καθώς βάζετε το χέρι σας μέσα στην αριστερή σας τσέπη κρύψτε κρυφά τις 3 δαχτυλήθρες 
στην αριστερή σας παλάμη με το άνοιγμα πολύ κοντά σε εσάς.

6./ Πασπαλίστε τη μαγική σκόνη πάνω στο κλειστό δεξιό σας χέρι με τον αριστερό σας αντίχειρα και δείκτη 
κρατώντας τα υπόλοιπα δάχτυλα κλειστά για να κρύψετε τις δαχτυλήθρες.

7./ Κατόπιν, δείξτε ότι η δαχτυλήθρα έχει εξαφανιστεί και δείξτε την αριστερή σας γροθιά και τον δεξιό σας 
δείκτη όπως φαίνεται. (Εικ. 7)

8./ Βάλτε το δεξιό σας δείκτη μέσα στην αριστερή σας γροθιά και χωρίς να σας καταλάβει το κοινό, βάλτε 
μία δαχτυλήθρα στο δεξιό σας δείκτη. (Εικ. 8) 

Εικ. A Εικ. B Εικ. Γ

Εικ. 2 Εικ. 3 Εικ. 4

Εικ. 1
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Κόλπα με Ζάρια
Το Μυστηριώδες Ζάρι

Το Ζάρι Στο Τούνελ  
Αποτέλεσμα: Ο αριθμός του ζαριού αλλάζει, όταν περνάει μέσα από το τούνελ.
Σύνεργα:
-- Ένας χάρτινος σωλήνας με δύο παράθυρα από πάνω και μία τρύπα από κάτω.
-- Ένα ζάρι.

Ερμηνεία:
1./ Κράτα τον σωλήνα στο αριστερό σου χέρι με την τρύπα προς τα κάτω και κρύψ‛ τον με τα δάχτυλά σου. 

(Εικ. 1)
2./ Βάλε το ζάρι μέσα στον σωλήνα και πες στο κοινό σου να θυμάται τον αριθμό που φαίνεται από το 

παράθυρο. (Εικ. 2)
3./ Σπρώξε το ζάρι προς τα εμπρός με ένα ραβδί ή με κάποιον άλλον τρόπο ώσπου να πέσει το ζάρι. (Εικ. 3)
4./ Μετά, σπρώξ‛ το μπροστά ξανά και το κοινό θα εκπλαγεί βλέποντας ότι το νούμερο του ζαριού έχει 

αλλάξει ως δια μαγείας! (Εικ. 4)

Συμβουλή:
Βεβαιώσου ότι θα έχεις κρυμμένη την τρύπα στο κάτω μέρος του τούνελ, 
όταν το δείχνεις στο κοινό.

Jumbo PIES003/14 #40051GE -- Hat 125 Tricks (Red Style) Inst Folded Size: 14.2 cm(w) x 21 cm(h)    Page 30   Greek(GR) Version Date: 15/4/2014

update version at 4/2014
Jumbo PIES003/14 #40051GE -- Hat 125 Tricks (Red Style) Inst Folded Size: 14.2 cm(w) x 21 cm(h)    Page 31   Greek(GR) Version Date: 15/4/2014

update version at 4/2014

Δαχτυλήθρα Που Χοροπηδάει
Αποτέλεσμα: Η δαχτυλήθρα φαίνεται να πηδά από ένα δάχτυλο σε άλλο και να επιστρέφει ξανά.
Σύνεργα: Μία δαχτυλήθρα
Παρουσίαση:
1./ Βάλτε τη δαχτυλήθρα στο δεξιό σας μέσο, εκτείνετε την αριστερή σας παλάμη προς τα πάνω. Βάλτε το 

δεξιό σας δείκτη και μέσο τεντωμένους πάνω στην αριστερή σας παλάμη. (Εικ. 19)
2./ Σηκώστε το δεξιό σας χέρι γρήγορα και χτυπήστε την αριστερή σας παλάμη με τα δάχτυλα του δεξιού 

σας χεριού αλλά ταυτόχρονα λυγίστε το δείκτη σας και ανοίξτε τον παράμεσο. Επαναλάβετε το ίδιο 
αντιστρέφοντας τη δράση των δαχτύλων και η δαχτυλήθρα εμφανίζεται να πηδά από το ένα δάχτυλο στο 
άλλο και μετά να επιστρέφει πάλι πίσω. (Εικ. 20 & 21 )

Παρατηρήσεις:
Αυτό το τρικ απαιτεί ταχύτητα και ευλυγισία. Για αυτόν το λόγο εξασκηθείτε για ένα διάστημα πριν το εκτελέσετε. 
Βεβαιωθείτε ότι η δεξιά σας παλάμη είναι στραμμένη προς εσάς για όλη τη διάρκεια των τρικ.

Δαχτυλήθρες Στα Δάχτυλά Σου
11./ Τώρα, δείξτε την αριστερή σας γροθιά και βάλτε πάλι το δεξιό σας δείκτη μέσα σε αυτή και καθώς 

βγάζετε το δεξιό σας δάχτυλο δείξτε την τελευταία δαχτυλήθρα. Πείτε, «Δεν αλλάζει μόνο το χρώμα 
αλλά οι δαχτυλήθρες πολλαπλασιάζονται». (Εικ. 16 & 17)

12./ Κατόπιν, ανοίξτε το δεξιό σας χέρι για να δείξετε τις 4 δαχτυλήθρες στις άκρες των δαχτύλων σας. 
(Εικ. 18)

9./ Βγάλτε το δεξιό σας δείκτη για να δείξετε ότι η δαχτυλήθρα στο δεξιό σας δείκτη έχει αλλάξει χρώμα. 
Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το αριστερό σας χέρι κλειστό. Κατόπιν, λυγίστε το δεξιό σας δάχτυλο προς τα 
κάτω και βγάλτε τη δαχτυλήθρα. Χωρίς να σας καταλάβει το κοινό βάλτε κρυφά τη δαχτυλήθρα στο 
δεξιό σας μέσο. (Εικ. 9, 10 & 11)

10./ Επαναλάβετε τους αριθμούς 7 - 10 για να δείξετε ότι το χρώμα αλλάζει στη δαχτυλήθρα και βάλτε την 
τρίτη δαχτυλήθρα στο δεξιό σας μέσο. (Εικ. 12, 13 & 15)

Εικ. 5 Εικ. 6

Εικ. 7

Εικ. 8
Εικ. 9 Εικ. 10

Εικ. 11

Εικ. 12
Εικ. 13 Εικ. 14 Εικ. 15

Εικ. 16 Εικ. 17 Εικ. 18

Εικ. 19 Εικ. 20 Εικ. 21

Τρικ: Διάβασε το μυαλό ενός εθελοντή ανακαλύπτοντας τον αριθμό
          που εκείνος επέλεξε. 
Θα χρειαστείς: Ένα ζάρι, ένα μικρό μεταλλικό κουτί με καπάκι &
                          ένα μεγάλο μεταλλικό κουτί με καπάκι. 
Εκτέλεση:
1./ Ζήτα από ένα θεατή να επιλέξει έναν αριθμό στο ζάρι, βάλτο μέσα στο μικρό μεταλλικό κουτί κι έπειτα 

κλείσε το με το καπάκι. Εικ. 1
2./ Όταν πιάσεις το μικρό μεταλλικό κουτί, γύρε το ελαφρώς προς το μέρος σου. Μπορείς να δεις μέσα 

από το καπάκι & να διαβάσεις τον αριθμό του ζαριού. Ταυτόχρονα, ζήτα από το θεατή σου να εξετάσει 
το μεγάλο μεταλλικό κουτί με σκοπό να παραπλανήσεις το κοινό. Εικ. 2.

3./ Βάλε το μικρό μεταλλικό κουτί ανάποδα μέσα στο μεγάλο μεταλλικό κουτί και κλείσε το με το μεγάλο 
καπάκι. Εικ. 3

4./ Στο τέλος, κράτησε τα μεταλλικά δοχεία και κούνησέ τα μερικές φορές κοντά στο αυτί σου, 
προσποιούμενος ότι συγκεντρώνεσαι στον επιλεγμένο αριθμό. Ο θεατής θα μείνει έκπληκτος με το 
γεγονός ότι γνωρίζεις το σωστό αριθμό! Εικ. 4

Εικ. 1 Εικ. 2
Εικ. 3 Εικ. 4

Εικ. 1

Εικ. 2

Εικ. 3
Εικ. 4
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ζάρι που παγιδεύτηκε 
από το λάστιχο

Εικ. 1 Εικ. 2 Εικ. 3 Εικ. 4
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Μαγική Πρόσθεση
Τρικ:
Θα υποθέσεις επιτυχώς τους συνολικούς αριθμούς στο επάνω και κάτω μέρος τριών ζαριών χωρίς ποτέ 
να δεις το πραγματικό ζάρι!
Θα χρειαστείς: Τρία ζάρια.
Εκτέλεση:
1./ Ζήτα από ένα θεατή να ρίξει τα τρία ζάρια στο τραπέζι και να τα ωθήσει και τα τρία μαζί, ενώ έχεις την 

πλάτη σου γυρισμένη. 
2./ Ενώ έχεις την πλάτη σας ακόμα γυρισμένη, ζήτα από το θεατή να προσθέσει μαζί τους τρεις αριθμούς. 
3./ Όταν πουν ότι το έκαναν αυτό, ζήτα τους να προσθέσουν τους τρεις αριθμούς στο κάτω μέρος του 

ζαριού στο πρώτο σύνολο των τριών αριθμών στην επάνω πλευρά. Ζήτα τους να βάλουν το ζάρι στην 
τσέπη τους όταν γίνεται αυτό, έτσι δεν θα υπάρχει κανένας τρόπος που μπορείτε να τα δείτε.

4./ Μόλις ολοκληρώσει ο θεατής το μέρος του, γύρνα να δεις τους θεατές. 
5./ Γράψε κάτω σε ένα κομμάτι χαρτιού «Προβλέπω ότι το σύνολο θα είναι είκοσι ένα»
6./ Ρώτα το θεατή ποιο είναι το σύνολο όλων των αριθμών που πρόσθεσε μαζί. Θα απαντήσει είκοσι ένα.
7./ Ζήτα από το θεατή να διαβάσει τη σημείωσή σου μεγαλοφώνως - η πρόβλεψή σου ήταν σωστή! Αυτό 

δουλεύει επειδή οι δύο αντίθετες πλευρές ενός ζαριού όταν προστίθενται δίνουν πάντα το επτά, έτσι οι 
αντίθετες πλευρές τριών ζαριών θα δώσουν πάντα είκοσι ένα.

Προβλέπω ότι το 
σύνολο θα είναι

21

Το Ζάρι Που Εξαφανίζεται
Θα χρειαστείς:
-- Ένα ζάρι και ένα χαρτομάντιλο.
-- Ένα μικρό λάστιχο (δεν περιέχεται)

Το Κινούμενο Σημείο 
Τρικ: Αλλάζεις μαγικά τον αριθμό των κουκίδων στην πλευρά ενός ζαριού!
Θα χρειαστείς: Ένα ζάρι.
Εκτέλεση:
1./ Κράτα το ζάρι μεταξύ του δείκτη και του αντίχειρα δείχνοντας έναν από τους αριθμούς του. Εικ. 1
2./ Αναποδογυρίζοντας το χέρι σου δείχνεις την αντίθετη πλευρά και τον αριθμό της. Εικ. 2
3./ Γύρισε το ζάρι ακόμα μία φορά και δείξε τον αρχικό του αριθμό. Εικ. 3
4./ Γύρισέ το ξανά και ο αριθμός της αντίθετης πλευράς έχει αλλάξει. Τώρα, καθώς κάνεις την τελευταία 

στροφή, στρίψε το ζάρι κατά 90 μοίρες και θα εμφανιστεί η πλευρά που πιέζεις με το δάχτυλό σου, 
δείχνοντας ένα νέο αριθμό!. Εικ. 4

Εκτέλεση:
1. / Βάλε κρυφά ένα λάστιχο γύρω από τις άκρες των δάχτυλών σου. Εικ. 1
2./ Κάλυψέ τα με ένα χαρτομάντιλο. Βάλε το ζάρι ανάμεσα στα ελαφρώς ανοιγμένα δάχτυλά σου και μέσα 

στο λάστιχο. Εικ. 2
3./ Τράβηξε δυνατά το χαρτομάντιλο με το άλλο χέρι. Το λάστιχο θα σφίξει και το ζάρι θα εξαφανιστεί.  

Εικ. 3
4./ Τίναξε το χαρτομάντιλο για να αποδείξεις ότι το ζάρι εξαφανίστηκε αλλά να είσαι προσεκτικός να μην 

αφήσεις τους θεατές να δουν το ζάρι, που παγιδεύτηκε από το λάστιχο. Εικ. 4

Εικ. 1

Εικ. 2 Εικ. 3 Εικ. 4

Λογικό Ζάρι 
Θα χρειαστείτε ένα ζάρι και ένα μικρό κομμάτι χαρτονιού ή χαρτιού.
Στον θεατή δίνεται ένα ζάρι και ένα μικρό τετραγωνικό χαρτόνι με ένα κάθετο βέλος και ένα οριζόντιο 
βέλος σχεδιασμένα πάνω σε αυτό, το κάθε ένα μήκους πέντε εκατοστών. Ενώ ο μάγος γυρνάει από την 
άλλη πλευρά, ο θεατής βάζει το ζάρι πάνω στο χαρτόνι με οποιονδήποτε αριθμό προς τα πάνω. Αν ο πάνω 
αριθμός είναι περιττός, γυρνάει το ζάρι κατά μία πλευρά προς τα πάνω (κάθετο βέλος), αν ο πάνω αριθμός 
είναι άρτιος, γυρνάει το ζάρι κατά μία πλευρά προς τα δεξιά όπως δείχνει το άλλο βέλος.

Ο θεατής το κάνει αυτό τουλάχιστον πέντε φορές. Μετά του δίνεται η οδηγία να συνεχίσει μέχρι να 
εμφανιστεί στην πάνω πλευρά ο αριθμός ένα. Μετά γυρνάει το ζάρι άλλη μία φορά κατά μία πλευρά 
(ακολουθώντας τια παραπάνω οδηγίες). Τώρα βρίσκεται στην πάνω πλευρά του ζαριού ένας τυχαίος 
αριθμός. Ωστόσο, ο μάγος, με την πλάτη ακόμα γυρισμένη, λέει αμέσως τον αριθμό που φαίνεται τώρα στην 
πάνω πλευρά του ζαριού.

Μυστικό:
Παρότι φαίνεται ότι στην πάνω πλευρά του ζαριού βρίσκεται ένας τυχαίος αριθμός, ο αριθμός στην πάνω 
πλευρά θα είναι πάντα το τέσσερα. Αποκαλύψτε το με έναν κατάλληλο δραματικό τρόπο. Μετά από πέντε 
γυρίσματα κατά μία πλευρά το ζάρι μπαίνει σε έναν ‘κλειστό βρόχο‛ όπου στην πάνω πλευρά θα 
εμφανίζονται κατά σειρά οι αριθμοί ένα-τέσσερα-πέντε-έξι-τρία-δύο-ένα-κλπ. Μπορείτε να επαναλάβετε 
το τρικ ζητώντας του να συνεχίσει να γυρίζει το ζάρι μέχρι να εμφανιστεί ο αριθμός έξι στην πάνω πλευρά. 
Κατόπιν γυρίζει το ζάρι κατά μία πλευρά άλλη μία φορά σύμφωνα με τον κανόνα. Με την πλάτη σας 
γυρισμένη, ανακοινώστε ότι ο αριθμός τρία είναι στην πάνω πλευρά. Φυσικά θα είστε πάντα σωστός.

ΑΡΤΙΟΣ

ΠΕΡΙΤΤΟΣ



Αποτέλεσμα:
Τρεις διαφορετικοί κρίκοι ενώνονται όποτε χτυπάνε μεταξύ τους ενώ μπορούν και να χωρίζονται.

Σύνεργα: 
-- Δύο κανονικοί κρίκοι. (O).
-- Ένας κρίκος με κενό. (K).

-35--34-

Κόλπα με Κρίκους & Σχοινί

Παρουσίαση: 
1./ Κράτα τον κρίκο O στο δεξί σου χέρι και τον κρίκο K στο αριστερό σου χέρι, ενώ κρατάς κρυμμένο το κενό 

του με τον αριστερό αντίχειρα και δείκτη. (Εικ. 1)
2./ Τοποθέτησε τον κρίκο O πάνω από τον κρίκο K. (Εικ. 2)
3./ Στρίψε μερικές φορές τους κρίκους μέσα και έξω όπως δείχνουν τα βελάκια. (Εικ. 3)
4./ Όταν ενωθούν οι δείκτες, άσε τον κρίκο O να περάσει από το κενό του κρίκου K. (Εικ. 4)
5./ Φέρε τα χέρια σου στην αρχική τους θέση. (Εικ. 5)
6./ Ελευθέρωσε τον κρίκο O για να δείξεις ότι είναι ενωμένοι. (Εικ. 6)
7./ Πάρε τον κρίκο K στο αριστερό σου χέρι, κρύψε ξανά το κενό με τον αριστερό αντίχειρα και δείκτη και 

πάρε τον άλλο κανονικό κρίκο στο δεξί σου χέρι επαναλαμβάνοντας τα βήματα 1-6 για να ενώσεις τους 
κρίκους. (Εικ. 7)

8./ Τώρα, έχεις ενώσει και τους τρεις κρίκους. (Εικ. 8)
9./ Αντίστρεψε τα βήματα για να απελευθερώσεις τους κρίκους.

κρίκοι ‘O’ κρίκοι ‘K’

Οι Ενωμένοι Κρίκοι

Εικ. 1 Εικ. 2

Εικ. 4

Εικ. 3

Εικ. 5 Εικ. 6

Εικ. 7 Εικ. 8

Ο Κρίκος Που Το Σκάει 

K O
K O

K O

K

O

K

O

O
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Τρικ: 
Αυτό είναι ένα απλό τρικ με το οποίο αρχίζει ένα πρόγραμμα. Μοιάζει μαγικό, άρα πρέπει να είναι μαγικό!

Θα χρειαστείς: 
Ένα σκοινί, ένα δαχτυλίδι, ένα μαντήλι. 

Εκτέλεση:
1./ Πρώτα πέρνα το σκοινί μέσα από το δαχτυλίδι, ακριβώς όπως σου δείχνουμε στην εικόνα. Βεβαιώσου 

ότι οι άκρες τους σκοινιού είναι δεμένες μεταξύ τους ώστε να συγκρατείται το δαχτυλίδι. Εικ. 1
2./ Κάνε το κοινό σου να συμμετέχει ζητώντας από ένα εθελοντή να κρατήσει τις δεμένες άκρες, καθώς 

εσύ κρατάς το δαχτυλίδι. Χρησιμοποίησε το μαντήλι για να κρατήσεις το δαχτυλίδι μακριά από τη θέα 
των θεατών.

3./ Τώρα πες στο κοινό σου ότι θα χρειαστείς όλες τις μαγικές σου δυνάμεις για να ελευθερώσεις το δαχτυλίδι, 
χωρίς να ξελύσεις το σκοινί! Ζήτα από τον εθελοντή να μην αφήσει σε καμία περίπτωση το σκοινί. 

4./ Πες τα μαγικά σου λόγια, καθώς κρατάς τα χέρια σου απόμερα πίσω από το μαντήλι. Αυτό που κάνεις με τα 
χέρια σου είναι να λύσεις τον κόμπο και να πιέσεις το σκοινί προς τα κάτω πάνω από το δαχτυλίδι.  Εικ. 2

5./ Ψέλλισε τις μαγικές λέξεις (οποιεσδήποτε θεωρείς καλύτερες) καθώς ελευθερώνεις το δαχτυλίδι με  
μια μεγαλοπρεπή χειρονομία, εξασφαλίζοντας ότι το σκοινί είναι ακόμα δεμένο και κρατείται από τον 
εθελοντή – περίμενε για το ξέφρενο χειροκρότημα! Εικ. 3

Εικ. 1 Εικ. 2 Εικ. 3

Ένα μικρό κενό

Ένα μικρό κενό
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Εικ. 1 Εικ. 2 Εικ. 3 Εικ. 4

Εικ. 5 Εικ. 6

Εικ. 7 Εικ. 9Εικ. 8 Εικ. 10

Εικ. 16 Εικ. 17

Εικ. 15Εικ. 14Εικ. 11 Εικ. 12 Εικ. 13

A

B

Εικ. 1 Εικ. 2 Εικ. 3

Το Τρίο Του Σχοινιού

Θα χρειαστείς:
3 κομμάτια σκοινιού διαφορετικού μήκους. 
(Για παράδειγμα: 
60 cm, τουλάχιστον 40 cm και 20 cm)

Τρικ:
Με μαγικό τρόπο μετατρέπεις τρία κομμάτια 
σκοινιού διαφορετικού μήκους σε τρία κομμάτια 
σκοινιού του ίδιου μήκους. 

Εκτέλεση:
1./ Δείξε τα 3 διαφορετικά μήκη των κομματιών του σκοινιού. Εικ. 1
2./ Κράτησέ τα στο αριστερό σου χέρι. Πρώτα το κοντύτερο, έπειτα το μεσαίο και μετά το μακρύτερο, 

όπως φαίνεται στην εικόνα. Εικ. 2
3./ Πάρε την κάτω άκρη του κοντύτερου σκοινιού και τοποθέτησέ την δίπλα από την επάνω άκρη του 

μακρύτερου σκοινιού μεταξύ των δαχτύλων σου και του αντίχειρα. Εικ. 3. Πάρε στα κρυφά τις κάτω 
άκρες των άλλων δύο σκοινιών. Εικ. 4

(Κατά προσέγγιση 60 cm)

(Κατά προσέγγιση 20 cm)
(Κατά προσέγγιση 40 cm)

Μακρύ

Μικρό 
Μεσαίο

8./ Επέστρεψε το «ένα» σκοινί και στα κρυφά άλλαξέ το με τα δύο «δεμένα» σκοινιά. Τα μετράς ως «δύο».  
Εικ. 11, 12 & 13

9./ Πάρε το «ένα» σκοινί από το αριστερό σου χέρι, προσθέτοντάς το στα άλλα σκοινιά. Μέτρησέ το ως «τρία». 
Δίνεται η εντύπωση ότι το κάθε σκοινί παρουσιάστηκε χωριστά. Εικ. 14 & 15

10./ Βάλε όλα τα σκοινιά στο ένα σου χέρι. Εικ. 16
11./ Τράβηξε έξω ένα κάθε φορά για να δείξεις στο κοινό ότι αυτά επανήλθαν στο προηγούμενο μήκος τους.  

Εικ. 17

4./ Χρησιμοποιώντας το δεξί σου χέρι πάρε τις τρεις άκρες από τα δεξιά, όπως φαίνεται στην εικόνα. Θα 
φανεί ότι το κάθε χέρι έχει από μία άκρη από κάθε σκοινί. Εικ. 5

5./ Τράβηξε απότομα τα σκοινιά. Θα γίνουν ίδια στο μήκος. Εικ. 6
6./ Μια θηλιά μεταξύ του κοντύτερου και του μακρύτερου σκοινιού κρύβεται στο αριστερό σου χέρι. Εικ. 7 & 8
7./ Άφησε τα σκοινιά από το δεξί σου χέρι. Κράτησε προσεκτικά τη «θηλιά» στο αριστερό σου χέρι και 

χρησιμοποίησε το δεξί αντίχειρα και το πρώτο δάκτυλο για να εμφανίσεις το «ένα» σκοινί. Το μετράς 
ως «ένα» Εικ. 9 & 10

Jumbo PIES003/14 #40051GE -- Hat 125 Tricks (Red Style) Inst Folded Size: 14.2 cm(w) x 21 cm(h)    Page 36   Greek(GR) Version Date: 15/4/2014

update version at 4/2014
Jumbo PIES003/14 #40051GE -- Hat 125 Tricks (Red Style) Inst Folded Size: 14.2 cm(w) x 21 cm(h)    Page 37   Greek(GR) Version Date: 15/4/2014

update version at 4/2014

ΜακρύΜικρό
Μεσαίο

Μακρύ

Μικρό Μεσαίο

Μυστηριώδης Κόμπος
Θα χρειαστείς: Ένα σχοινί.
Εκτέλεση: 
Κάνε έναν ψεύτικο κόμπο σε ένα κομμάτι σχοινιού, όπως υποδεικνύεται στιςΕικόνες 1, 2 και 3. Πρέπει να 
εξασκηθείς σε αυτόν τον κόμπο αρκετές φορές έτσι ώστε να είσαι σε θέση να τον κάνεις χωρίς να κοιτάς. 
Κατόπιν τέντωσε το σχοινί εντελώς. Ένας θεατής μπορεί να βάλει ένα μαντήλι πάνω από το σχοινί και τον 
κόμπο. Τράβηξε αρκετές φορές το σκοινί έντονα. 
Απομάκρυνε το μαντήλι και οι θεατές σου θα δουν ότι ο κόμπος εξαφανίστηκε.

Μαγικός Κόμπος
Θα χρειαστείς: Ένα σχοινί.
Εκτέλεση: 
1./ Κράτα το σχοινί, όπως υποδεικνύεται, στο αριστερό χέρι σου με την άκρη «Α» 

στην καμπύλη του αντίχειρά σου και την άκρη «Β» στις άκρες των δαχτύλων σου.
2./ Γρήγορα τράβα την άκρη «Α» προς τα δεξιά και θα εμφανιστεί ένας κόμπος. 
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Εικ. 1 Εικ. 2 Εικ. 3
A

Εικ. 4 Εικ. 5

Εικ. 1
Εικ. 2 Εικ. 3

Εικ. 2Εικ. 1 Εικ. 4Εικ. 3

Εικ. 1 Εικ. 2 Εικ. 3

Εικ. 4 Εικ. 5

Σύνεργα: Ένα μαγικό ραβδί και ένα κομμάτι σχοινί.
Ερμηνεία:
1./ Ζήτα από τον βοηθό σου να κρατήσει το μαγικό ραβδί και το σχοινί μαζί.
2./ Τύλιξε τη μία άκρη του σχοινιού γύρω από το ραβδί τρεις φορές. Κάνε ακόμα τρεις γύρους το σχοινί στο 

ραβδί από την αντίθετη κατεύθυνση. (Εικ. 1)
3./ Δέσε έναν κόμπο στο χέρι του βοηθού σου και με τις δύο άκρες του σχοινιού. (Εικ. 2 & 3)
4./ Πες τα μαγικά λόγια. Ο βοηθός σου χαλαρώνει τη λαβή του και το ραβδί πέφτει πάνω στο τραπέζι. 

Αυτό δίνει την ψευδαίσθηση της απελευθέρωσης. (Εικ. 4)

Η Μαγική Απελευθέρωση   

Εικ. 1 Εικ. 2 Εικ. 3 Εικ. 4

Ο Κόμπος Που Εξαφανίζεται  

Σημείωση:
Βεβαιώσου ότι τα δάχτυλά σου καλύπτουν την άσπρη κλωστή όταν παίρνεις το σκοινί για να κάνεις τον κόμπο. 

Εκτέλεση:
Τραβώντας τις δύο άκρες την ίδια στιγμή, η κλωστή θα κοπεί και ο κόμπος θα εξαφανιστεί (Εικ. 4 & 5).

Θα χρειαστείς:
-- Ένα κομμάτι σκοινιού
-- Ένα μικρό κομμάτι κλωστής (δεν περιέχεται)
Προετοιμασία:
Πριν εκτελέσεις αυτό το κόλπο, δέσε ένα κομμάτι άσπρης κλωστής γύρω από το σκοινί, έτσι ώστε να 
δημιουργηθεί μια μικρή θηλιά στη μέση του σκοινιού (Εικ. 1). Κάλυψε την κλωστή αυτή με τα δάχτυλά σου 
(Εικ. 2). Πέρασε τη μία άκρη του σκοινιού κάτω από τη θηλιά και μετά πίσω μέσα από αυτή και θα φαίνεται 
σαν να έχεις δέσει έναν κόμπο (Εικ. 3). 

Επιμήκυνση Σχοινιού 
Θα χρειαστείς: Δύο κομμάτια σκοινιού. Κόψε ένα μικρό περίπου 5”-6” από το πιο μακρύ. 
Προετοιμασία:  Πριν το «σόου» δέσε ένα μικρό κομμάτι από το σκοινί (όχι πολύ σφικτά) (Εικ. 1) γύρω από 
το κέντρο του κομματιού του σκοινιού που είναι μακρύ. Τώρα δέσε τις άκρες του μακρύτερου κομματιού 
μαζί και θα φαίνεται σαν να είναι δεμένα τα δύο κομμάτια του σκοινιού από τις άκρες τους (Εικ. 2). 
Εκτέλεση:
Δείξε τα «δεμένα σκοινιά» και εξήγησε ότι υπάρχουν δύο τρόποι για να μετατρέψεις αυτά τα κοντά σκοινιά σε 
ένα μεγάλο σκοινί – πρώτα λύνοντας τις άκρες τους (λύνεις τις πραγματικές δεμένες άκρες του μακρύτερου 
σκοινιού) αλλά «αυτό αφήνει έναν κόμπο στη μέση!» ή με τη χρήση της ΜΑΓΕΙΑΣ. Καθώς μιλάς, τυλίγεις το 
σκοινί γύρω από το χέρι σου και όταν φτάνεις στον ψεύτικο κόμπο συνεχίζεις να τυλίγεις, αλλά κρύβεις τον 
κόμπο καθώς γλιστρά κατά μήκος του σκοινιού και μέσα στο «περιστρεφόμενο χέρι σου» (Εικ. 3). Κάνε μια 
μαγική χειρονομία και αργά ξετυλίγεις το σκοινί για να δείξεις ένα μακρύ κομμάτι από σκοινί. (Εικ. 4)
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Απίθανος Κόμπος 
Θα χρειαστείς: Ένα σχοινί.
Εκτέλεση: 
Πώς να κάνεις έναν κόμπο χωρίς να αφήσεις τις άκρες του σχοινιού; Οι θεατές σου θα πουν, ότι είναι 
αδύνατο, αλλά δες αυτό!
Σταύρωσε τους βραχίονες και άπλωσε το σχοινί μπροστά σου πάνω στο τραπέζι. Με το αριστερό χέρι σου 
πάρε τη δεξιά άκρη του σχοινιού. Συγχρόνως πάρε την αριστερή άκρη  με το δεξί. Έπειτα ξεδίπλωσε τους 
βραχίονες και «σύρε» τη θηλιά πάνω στο τραπέζι.

Κόμπος Με Το Ένα Χέρι  
Θα χρειαστείς: Ένα μακρύ κομμάτι σκοινιού.
Εκτέλεση:
Κάνεις ένα κόμπο μόνο με το ένα χέρι! Τοποθέτησε το σκοινί πάνω από το χέρι σου μεταξύ του αντίχειρα 
και του δείκτη. Άφησε το σκοινί να πέσει μεταξύ του τρίτου και του μικρού δαχτύλου. Γύρισε το χέρι σου 
και πιάσε την άκρη του σκοινιού μεταξύ του δείκτη και του μεσαίου δαχτύλου. Κρατώντας αυτή την άκρη, 
άφησε το σκοινί να γλιστρήσει από το χέρι σου. Ένας κόμπος θα εμφανιστεί στο σκοινί. 
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Το Κόλπο «Κέρδισε Ένα Ποτό» 4 Ρηγάδες & Άσοι

Εικ. 1

Εικ. 2

Εικ. 3

Εικ. 6Εικ. 4

Εικ. 7

Εικ. 5

Εικ. 8 Εικ. 9

Εικ. 3 Εικ. 4 Εικ. 5 Εικ. 6 Εικ. 7
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Τρικ: 
Ένας σίγουρος τρόπος για να κερδίσεις ένα ποτό. Δείξε στους φίλους σου τρεις κάρτες. Πες τους να 
θυμούνται τα δύο από τα σπαθιά που είναι στη μέση. Αν και αυτοί θα παρακολουθούν προσεκτικά, εσύ 
πάντα θα κερδίζεις ένα ποτό!

Προετοιμασία:
Θα προσέξεις ώστε τα δύο από τα σπαθιά είναι στην πραγματικότητα μία μισή ψεύτικη κάρτα κολλημένη 
στο άσο σπαθί. Αυτό σου επιτρέπει να κρύβεις την κάρτα «με κερνάς ένα ποτό» ακριβώς πίσω από την 
μισή ψεύτικη κάρτα με τα δύο σπαθιά (Εικ. 1). Έπειτα τοποθετείς τα τρία σπαθιά πάνω-πάνω για να 
σχηματίσεις μια βεντάλια από κάρτες, και δείχνει σαν τρεις κανονικές κάρτες (Εικ. 2). 

Θα χρειαστείς:  Εικ. A
-- Έναν  άσσο με κολλημένη μια μισή ψεύτικη κάρτα,
-- Μία κάρτα για τρικ,
-- Ένα τραπουλόχαρτο με τρία σπαθιά  

Εκτέλεση:
1./ Κράτησε τις κάρτες με την μπροστινή όψη επάνω και ζήτα από το φίλο σου να κρατήσει τα μάτια του 

στη μεσαία κάρτα. Εικ. 3
     Αργά γύρισε ανάποδα τις κάρτες και ζήτησέ του να την βγάλει. Φαίνεται ότι βγάζει την κάρτα με τα δύο 

σπαθιά. Εικ. 4 & 5
2./ Κρατώντας τις κάρτες με την μπροστινή όψη προς τα κάτω, μετακινείς τις δύο κάρτες πιο κοντά μαζί 

για να κρύψεις την ψεύτικη κολλημένη κάρτα με τα δύο σπαθιά. Εικ. 6
3./ Ο φίλος σου θα είναι σίγουρος ότι έχει την κάρτα με τα δύο σπαθιά. Κάνε τον να στοιχηματίσει σε ένα 

ποτό. Όταν γυρίσει την κάρτα, ανακαλύπτει ότι πρέπει να αγοράσει ένα ποτό για σένα! Εικ. 7

Εικ. A

Εικ. 1 Εικ. 2

Θα χρειαστείς:
Ένα ρήγα, 3 κάρτες για τρικ, μία κενή κάρτα και μία με άσσο. 

Προετοιμασία:
Κράτησε τις τρεις κάρτες για τρικ και τον άσσο και τοποθέτησε πάνω στο τραπέζι το ρήγα και την κενή 
κάρτα με την μπροστινή όψη προς τα πάνω. Εικ. 1

Εκτέλεση 1: Οι Τέσσερεις Ρηγάδες & Άσοι 
Δείξε τους άσσους, μετά κλείσε τις κάρτες και γύρνα το σωρό ανάποδα, ώστε η στοίβα να βλέπει προς τα 
κάτω. Άλλαξε το άσσο με τον ρήγα και γύρισε τη στοίβα χρησιμοποιώντας το δεξί σου χέρι όπως φαίνεται 
στην Εικ. 7. Μετά σχημάτισε βεντάλια με τις κάρτες από τα αριστερά προς τα δεξιά για να δείξεις ότι όλες 
οι κάρτες είναι ρηγάδες (Εικ. 1-9) 

Τρικ:
Μετέτρεψε τους ρηγάδες που είναι τέσσερα τραπουλόχαρτα σε άσσους και μετά δες τους να εξαφανίζονται 
εντελώς. 

κάρτες για τρικ
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Κόλπα Με Μαγικό Ραβδί

Το Μαγνητικό Ραβδί  

Το Κρεμαστό ΡαβδίΕικ. 13Εικ. 12

Εικ. 14 Εικ. 15 Εικ. 16

Εικ. 17 Εικ. 18

Εικ. 11
Εικ. 10

Εικ. 2Εικ. 1

Εκτέλεση 3: Η Αποκατάσταση
Κλείσε πάλι τις κάρτες και άλλαξε την κενή κάρτα με τον άσσο, μετά δείξε σε βεντάλια αργά τις κάρτες από 
τα αριστερά προς τα δεξιά για να δείξεις ότι όλες οι κάρτες έχουν επανέλθει!

Εκτέλεση 2: Οι Ρηγάδες Που Εξαφανίζονται
Κλείσε τις κάρτες και γύρνα τες ανάποδα. Έτσι η στοίβα κοιτάζει προς τα κάτω. Αντικατέστησε τον ρήγα 
με την κενή κάρτα και γύρισε τη στοίβα με την μπροστινή όψη προς τα πάνω, όπως φαίνεται στην εικόνα 
16. Μετά από αυτό, δείχνεις αργά σε βεντάλια τις κάρτες από τα αριστερά προς τα δεξιά για να δείξεις ότι 
όλες οι κάρτες είναι κενές (Εικ. 10-18)  
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Εικ. 2Εικ. 1

Εικ. 2Εικ. 1

Το Λαστιχένιο Ραβδί 
Τρικ: Κάνεις το μαγικό ραβδί να φαίνεται ότι ταλαντεύεται και λυγίζει. 
Θα χρειαστείς: Ένα μαγικό ραβδί.
Εκτέλεση:
Πρόκειται για μια απλή οπτική ψευδαίσθηση. Κράτα το μαγικό ραβδί σου περίπου 2 εκατ. 
από το κέντρο και κούνα το γρήγορα πάνω-κάτω. Το ραβδί θα δείχνει σαν να είναι 
φτιαγμένο από λάστιχο. Μετά, πες τις μαγικές λέξεις και κυμάτισε το χέρι σου πάνω από 
το ραβδί – κάνοντας πως το αλλάζεις στην αρχική του στερεά κατάσταση.

Τρικ: Κάνεις το μαγικό ραβδί να εμφανίζεται ότι αιωρείται στον αέρα. 
Θα χρειαστείς: Ένα μαγικό ραβδί. 
Εκτέλεση:
Πιάσε τον καρπό του χεριού σου με τα τρία δάχτυλα και τον 
αντίχειρα και χρησιμοποιώντας στα κρυφά τον 
δείκτη κρατάς κατάλληλα το ραβδί. 

Τρικ: Κάνεις το μαγικό ραβδί να φαίνεται ότι είναι κολλημένο στο χέρι σου χωρίς να το κρατάς. 
Θα χρειαστείς: Ένα μαγικό ραβδί.
Εκτέλεση:
Πάρε το μαγικό ραβδί στο ένα χέρι και χωρίς να το αφήσεις να 
φύγει, ενώνεις τα χέρια και των δυο σου χεριών. Κάνε όπως 
φαίνεται στην εικόνα και ποτέ κανείς δεν θα προσέξει ότι λείπει 
ένα από τα δάχτυλά σου. Στην πραγματικότητα, το δάχτυλο που 
λείπει κρατάει κατάλληλα το μαγικό ραβδί. 

Το Αιωρούμενο Ραβδί  
Τρικ: Το μαγικό ραβδί πλανάται μόνο του στον αέρα ακριβώς μπροστά στα μάτια σου.  
Θα χρειαστείς: Ένα μαγικό ραβδί και ένα κομμάτι κλωστή. 
Προετοιμασία:
1./ Βγάλε τις άκρες από το ραβδί (μικρές άσπρες πλαστικές άκρες).
2./ Πέρνα την «αόρατη» κλωστή μέσα σε ολόκληρο το μήκους του κοίλου μαύρου ραβδιού και ξανάβαλε τις 

άσπρες άκρες. Εικ. 1
3./ Τύλιξε τις άλλες δύο άκρες γύρω από ένα κουμπί σου. Αυτό που βασικά έχεις είναι μία μεγάλη θηλιά 

από το κουμπί σου μέσω της ράβδου και πάλι πίσω.
Εκτέλεση:
1./ Κράτα το ραβδί σκληρή κόντρα στις παλάμες σου με το νήμα πάνω από τους αντίχειρές σου.
2./ Σιγά – σιγά απομάκρυνε τα χέρια σου κρατώντας σφιχτά το νήμα και το ραβδί θα εμφανιστεί να 

πλανάται μαγικά. Εικ. 2

Άποψη του θεατή

Άποψη του θεατή



Η Μπάλα Που Ισορροπεί
Τρικ: Η μπάλα ταξιδεύει από τη μία άκρη στην άλλη κατά μήκος της μαγικής ράβδου.
Θα χρειαστείς:
-- Μια μαγική ράβδο με αφαιρούμενες άκρες και ένα κομμάτι νήμα
-- Μια μπάλα (π.χ. πινγκ πονγκ ή παρόμοια)
Προετοιμασία:
1./ Παγίδεψε τις άκρες ενός κομματιού αόρατου νήματος στο μετακινούμενο άκρο της ράβδου έτσι ώστε να 

σχηματίζεται θηλιά.
2./ Κράτα τη ράβδο ανάμεσα στους αντίχειρές σου και το νήμα και βάλτους έτσι ώστε το νήμα να κρατιέται 

περίπου 1/2" – 1” μακριά από τη ράβδο διαμορφώνοντας μια κρυμμένη διαδρομή για τη μπάλα. Εικ. 1
3./ Γείρε τη ράβδο από τη μία πλευρά στην άλλη έτσι που η μπάλα να πηγαίνει από το ένα άκρο στο άλλο. 

Εικ. 2
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Εικ. 1 Εικ. 2

Εικ. 1 Εικ. 2

Εικ. 1 Εικ. 3Εικ. 2

Εικ. 1 Εικ. 2 Εικ. 3 Εικ. 4
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Όταν τελειώσεις το τρικ, κρυφά κόψε απότομα το νήμα από τη ράβδο και δώσε τη ράβδο και το δαχτυλίδι 
στους θεατές να το εξετάσουν. 

Προετοιμασία:
1./ Βγάλε τη μια άκρη της ράβδου και κάνε θηλιά με τη μία άκρη του νήματος σε αυτή. Ξανάβαλε την άκρη 

και δέσε την άλλη άκρη του νήματος σε ένα κουμπί του σακακιού σου. Βάλε τη ράβδο στην εσωτερική 
τσέπη σου. Πάρε το δαχτυλίδι από το κουτί και είσαι έτοιμος να εκτελέσεις το τρικ. 

Εκτέλεση:
1./ Βγάλε τη ράβδο από την τσέπη σου και την κράτα την κάθετα με την άκρη που δεν έχει νήμα προς τα κάτω.
2./ Γλίστρησε το δαχτυλίδι στη ράβδο από πάνω προς τα κάτω.
3./ Εάν κάνεις τη ράβδο να κινηθεί προς τα εμπρός και γύρεις προς τα πίσω, το δαχτυλίδι θα κινηθεί 

πάνω – κάτω. Οι θεατές θα νομίσουν ότι το δαχτυλίδι κινείται από μόνο του, μόνο εσύ ξέρεις ότι 
τραβιέται από το αόρατο νήμα

Ο Κρίκος Που Ανεβαίνει   
Τρικ: Κάνε ένα δαχτυλίδι να κινηθεί μαγικά κατά μήκος της μαγικής ράβδου.
Θα χρειαστείς: 
-- Μια μαγική ράβδο με αφαιρούμενες άκρες, 
-- ένα κομμάτι νήμα (τρεις φορές το μήκος της μαγικής ράβδου),
-- ένα δαχτυλίδι. (Δεν περιλαμβάνεται)

Το Περιπλανώμενο Ραβδί
Θα χρειαστείς: Ένα μαγικό ραβδί.
Εκτέλεση:
Κράτα το ραβδί στην αριστερή σου γροθιά με τα δάχτυλα προς τα πάνω. Γύρνα τη γροθιά σου ανάποδα και 
βάλε το δεξί σου χέρι πάνω από το ραβδί κρατώντας ταυτόχρονα το ραβδί με τον αριστερό αντίχειρά σου. 
(Δες τις Εικόνες) 

Το Ραβδί Που Βγαίνει Από Μπουκάλι  
Τρικ:
Το μαγικό ραβδί αναδύει με μαγικό τρόπο από το μπουκάλι μετά τη 
διαταγή του μάγου.
Θα χρειαστείς:
-- Ένα μαγικό ραβδί με αφαιρούμενες άκρες. Μία λεπτή νάιλον κλωστή 
    (3 φορές το μήκος του μαγικού ραβδιού)
-- Ένα μπουκάλι (δεν περιέχεται)
Προετοιμασία:
Αφαίρεσε τη μία άκρη του ραβδιού και δέσε τη μία άκρη της κλωστής σε 
αυτή. Ξαναβάζεις την άκρη του ραβδιού και δένεις την άλλη άκρη της 
κλωστής σε ένα κουμπί από το σακάκι σου. Τοποθέτησε το ραβδί στην 
εσωτερική τσέπη του σακακιού σου. 

Εκτέλεση:
1./ Βγάλε το ραβδί από την τσέπη σου και κράτησέ το κατακόρυφα με την άκρη που έχει την κλωστή προς 

τα κάτω. 
2./ Βάλε το ραβδί στο μπουκάλι (η άκρη με την κλωστή προς τα κάτω) (Εικόνα 1). 
3./ Κράτησε το ραβδί κάθετα στο μπουκάλι, με την ανοικτή άκρη του μπουκαλιού να είναι επάνω. 

Μετακίνησε το μπουκάλι μακριά από και προς το σώμα σου για να κάνεις το ραβδί να φαίνεται ότι 
κινείται μόνο του πάνω και κάτω μέσα στο μπουκάλι (Εικόνα 2).

4./ Όταν τελειώσεις με τα τρικ, κόψε στα κρυφά την κλωστή από το ραβδί και δείξε στο κοινό σου για 
εξέταση το ραβδί και το μπουκάλι. 
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Το Βελτιωμένο Αιωρούμενο Ραβδί  
Αποτέλεσμα: Ένα ραβδί εμφανίζεται να αιωρείται ελεύθερο στον αέρα.
Προετοιμασία: 
Κόλλα ένα μικρό κομμάτι κολλητικής ταινίας διπλής όψης στην άκρη ενός από τα μεσαία δάχτυλά σου.
Ερμηνεία:
1./ Τοποθέτησε το ραβδί στο τραπέζι μπροστά σου.
2./ Προσποιήσου ότι συγκεντρώνεσαι στο ραβδί και πες στους θεατές ότι θα χρησιμοποιήσεις τις 

μαγικές σου δυνάμεις για να κάνεις το ραβδί να αιωρηθεί.
3./ Ένωσε τα δάχτυλά σου, ώστε να είναι από την ίδια πλευρά, αλλά άσε ένα από τα μεσαία δάχτυλά 

σου ελεύθερο να κινείται. (Εικ. 1)
4./ Μετά, χαμήλωσε τα χέρια σου πάνω από το ραβδί και άσ‛ το να κολλήσει στο μεσαίο δάχτυλο που 

έχει επάνω την κολλητική ταινία. (Εικ. 2)
5./ Σήκωσε τα χέρια σου. (Σημείωση: να έχεις το πίσω μέρος των χεριών σου προς τους θεατές) 

Κούνα αργά τα μεσαία δάχτυλά σου με το ραβδί. (Εικ. 3)
6./ Έτσι φαίνεται ότι το ραβδί αιωρείται και κινείται ελεύθερα στον αέρα.

Εικ. 3Ταινία Εικ. 2Ταινία Εικ. 1

Τρύπα στην καμπύλη κάτω
από τον αντίχειρα

Εικ. 1 Εικ. 2

Άποψη του θεατή
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Τρικ: Ένα μαγικό ραβδί φαίνεται να διαπερνά μέσα από ένα μαντήλι χωρίς να αφήνει ούτε μία τρύπα. 
Θα χρειαστείς:
-- Μια μαγική ράβδο
-- Ένα μαντήλι (Δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία)
Εκτέλεση:
1./ Κλείσε το αριστερό σου χέρι σε γροθιά και σκέπασέ το με ένα μεταξωτό μαντήλι και μετά κάνε μια 

«μαγική κίνηση» με τη μαγική ράβδο.
2./ Σπρώχνοντας προς τα κάτω, δείξε ότι το ραβδί τυλίχτηκε από το μαντήλι. Θα δεις ότι το μαντήλι 

σχηματίζει  αυτόματα ένα σωλήνα. 
3./ Επανάλαβε αρκετές φορές για να δημιουργήσεις την εντύπωση 

στους θεατές ότι το ραβδί παγιδεύτηκε και γρήγορα ανάσυρε το 
ραβδί και βάλε κρυφά το ραβδί ανάμεσα στο μαντήλι και το χέρι 
σου, όπως υποδεικνύεται. Αυτό δίνει την εντύπωση ότι το 
ραβδί διαπερνάει το μαντήλι.  

Ραβδί Μέσα Από Μαντήλι  Το Μπουκάλι Δίχως Πάτο  
Τρικ:
Οι θεατές σου θα μείνουν κατάπληκτοι καθώς σπρώχνεις τη μαγική ράβδο μέσω του στερεού πυθμένα του 
ποτηριού. 

Θα χρειαστείς:
-- Μια μαγική ράβδο
-- Ένα ποτήρι με καθαρό πυθμένα (δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία):

Εκτέλεση:
1./ Κράτα το ποτήρι στο αριστερό χέρι και τη μαγική ράβδο στο δεξί.
2./ Σπρώξε τη  μαγική ράβδο στο ποτήρι έτσι ώστε χτυπά τον εσωτερικό πάτο του ποτηριού.
3./ Βγάλε τη ράβδο, αναποδογύρισε το ποτήρι και χτύπα ελαφρά τον εξωτερικό πάτο του ποτηριού.
4./ Επανάλαβε τα βήματα 2 και 3 αρκετές φορές για να αποδείξεις στους θεατές σου ότι το ποτήρι έχει 

ένα συμπαγές πυθμένα. 
5./ Σπρώξε τη ράβδο μέσα στο ποτήρι γλιστρώντας το ανάμεσα στο ποτήρι και την αριστερή σου παλάμη. 

Σπρώξε τη ράβδο πιο κάτω έτσι ώστε να φαίνεται ότι διαπερνά μέσα από τον πάτο του ποτηριού. 
6./ Βγάλε στιγμιαία τη ράβδο, και εξέτασε παραξενεμένος τον πάτο του ποτηριού σαν να μην είσαι αρκετά 

σίγουρος γι‛ αυτό που συνέβη.
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Κόλπα του Αντίχειρα

Εικ. 1 Εικ. 2

Εικ. A

Εικ. 3 Εικ. 4 Εικ. 5 Εικ. 6

Το Άφθαρτο Ραβδί  
Αποτέλεσμα:
Ένα μαγικό ραβδί πιέζεται επάνω στο χέρι του θεατή. Φαίνεται σαν να περνάει μέσα από το χέρι του, αλλά 
ο θεατής δεν δείχνει να παθαίνει τίποτα.
Σύνεργα: Ένα μαγικό ραβδί με αποσπώμενες άκρες.
Ερμηνεία:
1./ Βάλε τις δύο άκρες όπως φαίνεται στην Εικ. 1.
2./ Κράτα την άκρη «Β» με τον δεξί αντίχειρα και δείκτη κρατώντας τα άλλα δάχτυλα όπως δείχνει η Εικ. 2.
3./ Γλίστρα την άκρη στην αντίθετη κατεύθυνση, επάνω στο χέρι του θεατή κρύβοντας το υπόλοιπο ραβδί 

στον πήχη του χεριού σου. Αυτό δίνει την εντύπωση ότι το ραβδί έχει εισχωρήσει στο χέρι του θεατή. 
(Εικ. 3)

Ερμηνεία: Το Ραβδί Που Μικραίνει
5./ Κράτα το μαγικό ραβδί πιέζοντας τον αριστερό σου αντίχειρα στην άκρη του ραβδιού και τον δεξί σου 

αντίχειρα και τα δάχτυλα στην άλλη λευκή άκρη. (Εικ. 4)
6./ Αργά-αργά κύλα την άκρη «Β» με τον δεξί σου αντίχειρα και τα δάχτυλα κατά μήκος του ραβδιού προς τα 

αριστερά, ώσπου να φτάσει σχεδόν στην άλλη άκρη. Βεβαιώσου πως το υπόλοιπο ραβδί είναι κρυμμένο 
στον δεξί σου πήχη καθ‛ όλη τη διάρκεια του κόλπου. (Εικ. 5 & 6)

Ερμηνεία:
1./ Βάλε τις δύο άκρες όπως δείχνει η Εικ. 1.
2./ Κράτα την άκρη του ραβδιού και ένα μικρό μέρος της λευκής άκρης με τον δεξί σου αντίχειρα και 

δάχτυλα καθώς κρατάς κρυμμένο το υπόλοιπο ραβδί με το τον δεξί σου πήχη και τον αριστερό αντίχειρα 
και δάχτυλα στην άλλη λευκή άκρη.

3./ Αργά-αργά, κύλα την άκρη «Β» με τον δεξί σου αντίχειρα και δάχτυλα κατά μήκος του ραβδιού προς τα 
δεξιά, ώσπου να φτάσει στην άλλη άκρη. (Εικ. 2)

4./ Στα κρυφά, προσάρμοσε τη λευκή άκρη στο αριστερό σου χέρι, ώστε να είναι στο ίδιο επίπεδο με την 
άκρη του ραβδιού για να δείξεις το πλήρες μήκος του ραβδιού. (Εικ. 3)

Αποτέλεσμα:
Ένα μικρό ραβδί, ως δια μαγείας, μεγαλώνει σε μέγεθος και γίνεται μεγάλο ραβδί. Στη συνέχεια, επανέρχεται 
στο αρχικό του μέγεθος.
Σύνεργα: Ένα μαγικό ραβδί με αποσπώμενες άκρες.

Εικ. 2 Εικ. 3

Άκρη «Β»

Εικ. 1 Εικ. 2 Εικ. 3

Δεξιά Αριστερά

Δεξιά

Αριστερά

B

Εικ. 1
Άκρη «Β»

Εικ. 4 Εικ. 5 Εικ. 6

Άκρη «Β»

Το Ραβδί Που Μεγαλώνει  
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Βασική τεχνική επίδειξης άδειων χεριών:
Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για να δείχνει τα χέρια άδεια. Να τη χρησιμοποιείς πάντα στην 
αρχή και το τέλος του τρικ.

Προετοιμασία:
Κρύψε το μετάξι διπλώνοντάς το στην άκρη του αντίχειρα και βάλτο στον αντίχειρα του 
δεξιού σου χεριού. Εικ. A

Τρικ: Ο μάγος δείχνει το άδειο χέρι του και παίρνει λίγη μαγική σκόνη από τον αέρα και τη σκορπίζει 
πάνω στον καρπό του χεριού του. Ένα μεταξωτό μαντήλι ξεπροβάλει και τελικά εξαφανίζεται.  

Θα χρειαστείς:
-- Ένα μεταξωτό μαντήλι 
-- Μία άκρη αντίχειρα

1./ Δείξε ότι τα χέρια σου είναι άδεια κρύβοντας το δεξί σου αντίχειρα πίσω από την αριστερή σου παλάμη 
με τις παλάμες σου να κοιτούν προς το κοινό, όπως υποδεικνύεται (Εικ. 1) 

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης. Να κινείς συνέχεια τα χέρια σου. 
2./ Δείξε το χέρι σου έχοντας τα ακροδάχτυλα και τον αντίχειρα να δείχνουν προς τη μεριά των θεατών, 

όπως υποδεικνύεται. Κούνα τα χέρια έτσι ώστε οι θεατές να μην βλέπουν το τρικ του αντίχειρα. (Εικ. 2)  

Παρατηρήσεις:
Εξασκήσου σε αυτό το τρικ μπροστά σε έναν καθρέπτη, ώστε να μπορείς να βλέπεις τί πρέπει να 
βελτιώσεις. Θυμήσου τη Βασική Τεχνική της επίδειξης των χεριών και πάντα να στέκεσαι σε θέση ώστε να 
κρύβεις το τρικ από τους θεατές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης.

1./ Χρησιμοποιώντας τη Βασική Τεχνική 1 δείξε ότι και τα δύο τα χέρια σου είναι άδεια (Εικ. 1). Έπειτα 
κούνησε και τα δύο χέρια σου με τα ακροδάχτυλα και τον αντίχειρα να δείχνουν προς τη μεριά των θεατών 
(βασική Τεχνική 2. Εικ. 2) και βάλε γρήγορα το αριστερό σου χέρι πάνω από το δεξί και χωρίς να το 
προσέξουν οι θεατές τοποθέτησε κρυφά την άκρη του αντίχειρα στην αριστερή σου παλάμη. Εικ. 3, 4 & 5

2./ Κράτησε την άκρη του αντίχειρα στην αριστερή σου χούφτα, προσποιήσου ότι παίρνεις με το άλλο 
χέρι λίγη μαγική σκόνη από τον αέρα και σκόρπισέ την πάνω από τον αριστερό σου καρπό. Εικ. 6

3./ Μετά με το δεξιό σου αντίχειρα και το πρώτο δάχτυλο τράβηξε έξω το μεταξωτό μαντήλι από την 
αριστερή σου χούφτα. (Σημείωση: Σιγουρέψου ότι κρατάς καλά την άκρη του αντίχειρα στην αριστερή σου 
χούφτα καθώς τραβάς το μετάξι.) Εικ. 7

4./ Όταν πάρεις το μεταξωτό μαντήλι, βάλε γρήγορα το δεξί αντίχειρα στην αριστερή σου χούφτα. Έτσι οι 
θεατές δεν βλέπουν ότι βάζεις τον αντίχειρα – τρικ. Εικ. 8 & 9

5./ Μετά πιάσε το μεταξωτό μαντήλι με το δάχτυλο και τον αντίχειρα του δεξιού σου χεριού, αλλά 
βεβαιώσου ότι οι θεατές δεν βλέπουν τον αντίχειρα. Εικ. 10

6./ Κράτησε το μεταξωτό μαντήλι και από τις δύο άνω άκρες και με τα δύο χέρια και δείξε το στους θεατές. 
Εικ. 11

Εκτέλεση: Μαντήλι Από Το Πουθενά
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Εικ. 1 Εικ. 2 Εικ. 3

Εικ. 1 Εικ. 2 Εικ. 3

Χρήμα Από Χαρτί
Τρικ: Ένα λευκό χαρτί μεταλλάσσεται σε χαρτονόμισμα. 
Θα χρειαστείς: 
-- Μια άκρη αντίχειρα
-- Ένα χαρτονόμισμα και ένα κομμάτι λευκού χαρτιού ίδιου μεγέθους με το χαρτονόμισμα.
    (δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία)
Προετοιμασία: Δίπλωσε ένα χαρτονόμισμα οκτώ φορές και μετά δύο φορές και βάλε το μαζί με την άκρη 

αντίχειρα στην αριστερή παλάμη σου. 

Εικ. 17 Εικ. 18 Εικ. 19 Εικ. 20

Εικ. 12 Εικ. 13 Εικ. 14 Εικ. 15 Εικ. 16

Εικ. 7 Εικ. 8 Εικ. 11
Εικ. 10

Εικ. 9

Διπλωμένο χαρτονόμισμα
και άκρη του αντίχειρα

7./ Άφησε το αριστερό σου χέρι, βάλτο πάνω από το δεξί και άρχισε να τραβάς το μαντήλι μέσα από αυτό. 
Επανάλαβε μερικές φορές αυτή την κίνηση. Μετά, χωρίς να το αντιληφθούν οι θεατές, βγάλε τον 
αντίχειρα για τρικ και κράτησέ το κρυφά στο αριστερό σου χέρι. Στο μεταξύ, βγάλε το μεταξωτό 
μαντήλι με το δεξί σου χέρι. Εικ. 12, 13, 14 & 15

8./ Κράτησε τον αντίχειρα για τρικ στην αριστερή σου χούφτα και δίπλωσε κρυφά το μεταξωτό μαντήλι μέσα 
σε αυτήν. Χρησιμοποίησε διαφορετικά δάχτυλα για να το κρύψεις με σκοπό να αποσπάσεις την προσοχή 
των θεατών. (Παρατήρηση: Στην πραγματικότητα χώνεις το μετάξι μέσα στον αντίχειρα για τρικ). 

9./ Όταν το μεταξωτό μαντήλι μπει εντελώς στον αντίχειρα για τρικ, βάλε γρήγορα το δεξί σου αντίχειρα 
στην αριστερή χούφτα σου για να φορέσεις τον αντίχειρα για τρικ. (Εικ. 16). Μετά βγάλε το δεξί σου 
χέρι για να δείξεις ότι είναι άδειο. (Παρατήρηση: Συμβουλέψου τη Βασική Τεχνική). 

10./ Κράτησε κλειστό το αριστερό σου χέρι και τράβηξε την προσοχή των θεατών. Πες «Θα χρειαστώ λίγη 
μαγική σκόνη». Μετά προσποιήσου ότι την παίρνεις από την τσέπη σου με το δεξί σου χέρι. 
(Παρατήρηση: Βγάλε τον αντίχειρα για τρικ μέσα στην τσέπη σου) (Εικ. 17 & 18). 

11./ Κάνε πως διασκορπίζεις τη μαγική σκόνη πάνω από την αριστερή σου γροθιά. Έπειτα ζήτα από έναν 
εθελοντή να τη φυσήξει. Στο τέλος, άνοιξε για να αποκαλύψεις ότι το μεταξωτό μαντήλι έχει 
εξαφανιστεί. Εικ. 19 & 20

Παρατήρηση:
Με την άκρη του αντίχειρα για τρικ μπορείς να κάνεις οποιοδήποτε μικρό αντικείμενο να εξαφανιστεί. 
Ανακάλυψε τα δικά σου τρικ και κατάπληξε τους φίλους σου. Απόλαυσε τη φανταστική διασκέδαση της Μαγείας. 

Το Μαντήλι Που Εξαφανίζεται

Επιμήκυνση Αντίχειρα 
Τρικ: Ένας αντίχειρας με εμφανή τρόπο τεντώνεται και το κανονικό του μέγεθος διπλασιάζεται.  
Θα χρειαστείς: Έναν αντίχειρα για τρικ. 
Εκτέλεση:
1./ Φόρεσε την άκρη του αντίχειρα για τρικ στον αριστερό σου αντίχειρα. 
2./ Καθώς το φοράς τύλιξε τα δάχτυλα του δεξιού χεριού γύρω του. Λύγισε τα δάχτυλα του δεξιού σου 

χεριού πίσω μέχρι να κρατήσεις με το μικρό δάχτυλο την άκρη του αντίχειρα. 
3./ Βγάλε αργά-αργά τον αριστερό σου αντίχειρα. Μετά άφησε την άκρη του αντίχειρα στο δεξί σου χέρι. 
4./ Με την άκρη του αντίχειρα να προεξέχει λίγο από την χούφτα του αριστερού σου χεριού, κάνεις μια έκφραση 

προσώπου σαν να την τέντωνες. (Δες τις εικόνες 1 & 2). 

Εικ. 1 Εικ. 2

άκρη του αντίχειρα 

Τρικ: Ο μάγος χύνει στη χούφτα του ζάχαρη σε σκόνη και 
τη μετατρέπει σε συμπαγές κύβο. 
Θα χρειαστείς:
-- Την άκρη αντίχειρα
-- Έναν κύβο ζάχαρης και λίγη ζάχαρη σε σκόνη (Δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία) 
Εκτέλεση:
1./ Βάλε έναν κύβο ζάχαρης και την άκρη αντίχειρα στο αριστερό σου χέρι και ρίξε σκόνη ζάχαρης στον 

ψεύτικο αντίχειρα. Εικ. 1
2./ Σπρώξε το προς τα κάτω με το δεξί σου αντίχειρα εξηγώντας ότι πρέπει να το πιέσεις για να φτιάξεις 

έναν κύβο. Εικ. 2
3./ Απομακρύνεις το δεξί σου αντίχειρα φορώντας την άκρη αντίχειρα σε αυτόν, σιγουρέψου ότι την κρύβεις 

από τους θεατές με τα δάχτυλά σου και δείξε τον κύβο ζάχαρης στο αριστερό σου χέρι. Εικ. 3

Συμπαγής Ζάχαρη 
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Εκτέλεση:
1./ Δείξε το λευκό χαρτί και δίπλωσέ το ακριβώς όπως έκανες με το χαρτονόμισμα. 
2./ Κάνε μια γροθιά με το αριστερό χέρι σου και τοποθέτησε το διπλωμένο λευκό χαρτί στον ψεύτικο αντίχειρα.
3./ Ώθησέ το κάτω με το δεξί αντίχειρά σου.
4./ Βγάλε το δεξί σου αντίχειρα με την άκρη αντίχειρα σε αυτόν σιγουρεύοντας ότι τα δάχτυλά σου το 

κρύβουν από τους θεατές και δείξε το διπλωμένο χαρτονόμισμα στο αριστερό χέρι σου.
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Χαρτονόμισμα Στη Μπανάνα

Εικ. 1

Εικ. 4

Εικ. 5

Εικ. 2 Εικ. 3

Άκρη του αντίχειρα με
διπλωμένο χαρτονόμισμα
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Εξαφανίζοντας Ένα Νόμισμα
Τρικ: Ένα κέρμα εξαφανίζεται από τη γροθιά του μάγου.
Θα χρειαστείς: 
-- Μια άκρη αντίχειρα 
-- Ένα μικρό κέρμα (Δε συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία) 
Μυστικό: Ένα μικρό κέρμα είναι κρυμμένο στην άκρη αντίχειρα.
Εκτέλεση:
1./ Πάρε την άκρη αντίχειρα στην κλειστή αριστερή γροθιά σου. 
2./ Δείξε ένα κέρμα στο δεξί χέρι σου. 
3./ Κράτα το ανάμεσα στο δείκτη και τον αντίχειρα, και μετά βάλε το προσεκτικά στην αριστερή γροθιά σου.
4./ Ρίξε το κρυφά στην κρυμμένη άκρη αντίχειρα. 
5./ Μόλις φύγει από τη θέα, γλίστρησε μέσα τον αριστερό αντίχειρά σου για να βάλεις πάνω του την άκρη αντίχειρα. 
6./ Φύσα στην αριστερή γροθιά σου κι έπειτα άνοιξέ την. Το κέρμα εξαφανίστηκε. 

Άφθαρτο Σπίρτο 
Τρικ: Ένα ξύλινο σπίρτο κόβεται σε τρία κομμάτια και τοποθετείται στην κλειστή γροθιά του μάγου. Το σπίρτο 

επιστρέφει σε ένα κομμάτι.
Θα χρειαστείς:
-- Μια άκρη αντίχειρα
-- 2 τεμάχια ξύλινου σπίρτου (Δε συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία) 
Προετοιμασία: Κράτα μέσα στο αριστερό χέρι σου την άκρη αντίχειρα και ένα ξύλινο σπίρτο. Κρατάς το 
σπίρτο παράλληλα με την άκρη αντίχειρα. Βάλε ένα άλλο ξύλινο σπίρτο στη δεξιά τσέπη του σακακιού σου. 
Εκτέλεση:
1./ Με φανερό τρόπο βγάλε το σπίρτο από τη δεξιά τσέπη του σακακιού σου και σπάσε το απότομα σε τρία 

κομμάτια.
2./ Τέντωσε το αριστερό χέρι σου, το οποίο είναι κλειστό σε γροθιά. 
3./ Βάλε τα τρία τμήματα του σπασμένου σπίρτου μέσα στο δεξί αντίχειρά σου, βγάλε το δεξί αντίχειρά σου 

με την άκρη αντίχειρα σε αυτό, σιγουρεύοντας ότι τα δάχτυλά σου το κρύβουν από τη θέα των θεατών 
και δείξε το ξύλινο σπίρτο στο αριστερό χέρι σου. 

Τρικ:
Ένα δανεισμένο χαρτονόμισμα, του οποίου ο αύξων αριθμός έχει σημειωθεί, μπαίνει στο κέντρο ενός 
μαντηλιού και μετά εξαφανίζεται και ξαναβρίσκεται μέσα σε μια μπανάνα.

Θα χρειαστείς: 
-- Μια άκρη αντίχειρα
-- Ένα χαρτονόμισμα και μία μπανάνα. (Δε συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία) 

Μυστικό: 
Το χαρτονόμισμα μπαίνει στην άκρη αντίχειρα στο μαντήλι και εισέρχεται κρυφά στο δεξί αντίχειρα του μάγου.
Προετοιμασία: Φόρεσε την άκρη αντίχειρα στο δεξί αντίχειρά σου. Προετοίμασε ένα μαντήλι. 

Παραφουσκωμένο Χρήμα 
Τρικ: Αφού έχεις τυλίξει σε ρολό ένα χαρτονόμισμα, κέρματα εμφανίζονται από μέσα από το πουθενά.
Θα χρειαστείς:
-- Μια άκρη αντίχειρα
-- 3 - 4 μικρά κέρματα (Δε συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία) 
Μυστικό: Τα μικρά κέρματα είναι στην άκρη του αντίχειρα στο δεξί σου αντίχειρα. 
Προετοιμασία:
1./ Βάλε μερικά μικρά κέρματα στην άκρη αντίχειρα στο δεξί σου αντίχειρα. 
2./ Δανείσου ένα χαρτονόμισμα από έναν εθελοντή και τύλιξέ το σε ρολό μέχρι να πάρει τη μορφή ενός σωλήνα.
3./ Ώθησε την άκρη αντίχειρα στο σωλήνα και βγάλε το από τον αντίχειρά σου. 
4./ Τοποθέτησε το σωλήνα του χαρτονομίσματος και ρίξε έξω τα κέρματα. 
5./ Προσποιήσου ότι αισθάνεσαι μέσα στο σωλήνα κι άλλα κέρματα με τον αντίχειρά σου, αλλά στην 

πραγματικότητα κρύψε πάλι την άκρη του αντίχειρα. 

Εκτέλεση:
1./ Δανείσου ένα χαρτονόμισμα και σημείωσε τον αύξοντα αριθμό. 
2./ Δίπλωσέ το στο κέντρο του μαντηλιού. Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο που περιγράφεται στη διαδικασία για 

την άκρη αντίχειρα για να βάλεις κρυφά το χαρτονόμισμα στην άκρη αντίχειρα.
3./ Τύλιξε σε ρολό το μαντήλι και δώσε σε ένα θεατή για επιτήρηση.
4./ Ζήτα από έναν άλλο θεατή να διαλέξει μια μπανάνα. Την παίρνεις και πρώτα στρέφεις την προσοχή στο 

μαντήλι που κρατά ο θεατής. 
     (Η προσοχή των θεατών είναι στο μαντήλι, καθώς ωθείς την άκρη αντίχειρα μέσω της  μπανάνας και 

βαθειά μέσα προς τα κάτω, αφήνοντας την έπειτα εκεί.)
5./ Κράτα τη μπανάνα έτσι ώστε κανένας δεν μπορεί να δει το σημείο της εισόδου που γίνεται από την 

άκρη αντίχειρα. Φτάσε την άκρη αντίχειρα με το τσιμπιδάκι σου, πάρε το χαρτονόμισμα και βγάλε το με 
τη μέγιστη ικανότητας παρουσίασης. 

άκρη του
αντίχειρα 
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Πού Είναι Τα Λεφτά; 

Εικ. 1 Εικ. 2 Εικ. 3

Εικ. 4 Εικ. 5 Εικ. 6
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Κομμένο & Φτιαγμένο Λαστιχάκι  
Προετοιμασία: 
Προετοίμασε δύο λάστιχα, ένα που τοποθετείται στην άκρη του αντίχειρα (ας το ονομάσουμε κρυφό 
λάστιχο) που πρέπει να φοράς στο δεξί αντίχειρά σου πριν από την εκτέλεση. Χρησιμοποίησε ένα άλλο 
λάστιχο για να το δείξεις στους θεατές σου. 

Θα χρειαστείς:
-- Την άκρη αντίχειρα και δύο λάστιχα. 
-- Ένα ψαλίδι (Δε συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία) 

Εκτέλεση:
1./ Παρουσίασε το λάστιχο και ανοιγόκλεισέ το απότομα μερικές φορές για να αποδείξεις ότι δεν είναι 

σπασμένο. Εικ. 1
2./ Μετέφερε το λάστιχο από το δεξί σου χέρι στην αριστερή παλάμη και την ίδια στιγμή, βγάλε κρυφά την 

άκρη αντίχειρα από το αριστερό χέρι σου. Εικ. 2
3./ Βγάλε το άλλο λάστιχο από την άκρη αντίχειρα με το δεξί σου χέρι. Εικ. 3
4./ Κόψε το λάστιχο. Εικ. 4
5./ Ξανάβαλε το κομμένο λάστιχο στην άκρη αντίχειρα και φόρεσε την στο δεξί αντίχειρά σου. Τώρα είναι 

εύκολο να χρησιμοποιήσεις το δεξί σου πρώτο δάχτυλο για να βγάλεις έξω το αρχικό λάστιχο. Εικ. 5.
6./ Παρουσίασε το λάστιχό σου άθικτο. 

άκρη του
αντίχειρα 

Τρικ:
Ένα προσημειωμένο χαρτονόμισμα εξαφανίζεται & επανεμφανίζεται στον πλέον εσωτερικό από 3 ένθετους 
φακέλους.
Μυστικό:
Το χαρτονόμισμα τοποθετείται μέσα στην άκρη αντίχειρα που μετά τοποθετείται στον τρίτο φάκελο όταν ο 
αντίχειρας του μάγου το πιάνει.
Θα χρειαστείς:
Τρεις φακέλους διαφορετικού μεγέθους, μια άκρη αντίχειρα & ένα σημειωμένο χαρτονόμισμα. 
Προετοιμασία:
Σφράγισε 3 φακέλους τοποθετημένοι ο ένας μέσα στον άλλο. Τοποθετήστε την άκρη αντίχειρα στο δεξί 
αντίχειρά σου. 
1./ Δανείσου ένα χαρτονόμισμα από τον εθελοντή και ζήτησέ του να το προσημειώσει. 
2./ Χρησιμοποίησε την τεχνική της άκρης αντίχειρα όπως περιγράφτηκε νωρίτερα για να εξαφανίσεις το 

χαρτονόμισμα. 
3./ Κράτα την άκρη αντίχειρα στο δεξί σου αντίχειρα καθώς ανοίγεις τους πρώτους δύο φακέλους.
4./ Φτάσε στον τρίτο φάκελο με τον αντίχειρά σου, άφησε την άκρη μέσα και βγάλε το χαρτονόμισμα. 
5. /Ξεφορτώσου το φάκελο τσαλακώνοντάς το και βάζοντάς το στην τσέπη σου. 

Προετοιμασία:
Να έχεις ένα μικρό, δύο προς τρία κομμάτι χαρτί, που διπλώνεται στα τέσσερα και τοποθετείται στην άκρη 
αντίχειρα που φοράς στο δεξί αντίχειρά σου. 
Παρουσίαση:
1./ Ζήτησε από ένα θεατή να γράψει σε ένα κομμάτι χαρτί, το οποίο διπλώνεται στα τέσσερα, και κατόπιν 

που επιστρέφεται στο μάγο. 
2./ Όταν το κομμάτι χαρτί του θεατή μπαίνει στο αριστερό χέρι του μάγου, ο μάγος φαίνεται να το παίρνει 

με το δεξί του χέρι και να το δίνει σε ένα δεύτερο θεατή για να το κάψει. (Πραγματικά, βάζει το δεξί 
αντίχειρά του πάνω από το κομμάτι χαρτιού. Κλείνει το αριστερό χέρι του και απομακρύνει το κομμάτι 
χαρτιού με το δεξί αντίχειρά του. Το κομμάτι χαρτιού που το παίρνει μαζί του είναι αυτό που ήταν μέσα 
στην άκρη αντίχειρα. Το κομμάτι χαρτιού του θεατή και η άκρη αντίχειρα, που τοποθετήθηκε πάνω από 
αυτό, κρατιούνται ακόμα στο αριστερό χέρι.)

3./ Ρίξε την άκρη αντίχειρα και το κομμάτι χαρτιού του θεατή στην αριστερή τσέπη του παλτού σου. 
4./ Όταν ο μάγος βάζει το χέρι για ένα κομμάτι χαρτιού στην αριστερή τσέπη του, παίρνει έξω το κομμάτι 

χαρτιού του θεατή.
5./ Προσποιήσου έπειτα ότι συγκεντρώνεσαι και γράψε κάτι και τελικά αποκάλυψε την επιγραφή κάνε τους 

να πιστέψουν ότι την έγραψες εσύ. 

Κομμένο & Φτιαγμένο Απόκομμα  
Τρικ:
Ένας θεατής γράφει ένα όνομα σε ένα μικρό κομμάτι χαρτί και το βάζει στο δεξί αντίχειρα του μάγου. Ο 
μάγος το δίνει σε έναν άλλο θεατή που το καίει. Τέλος, ο μάγος βγάζει ένα άλλο κομμάτι χαρτί από την 
τσέπη του, το οποίο αποδεικνύεται ότι είναι το κομμάτι χαρτί του θεατή που μόλις κάηκε φανερά.
Θα χρειαστείς:
-- Μια άκρη αντίχειρα
-- 2 ίδια από 2 από τα 3 κομμάτια χαρτιού (δε συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία) 
Μυστικό:
Ένα μικρό δύο προς τρία κομμάτι χαρτί διπλωμένο σε τέταρτα, είναι στην άκρη αντίχειρα στο δεξί 
αντίχειρα του μάγου.
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Ταχυδακτυλουργικά-Νόμισμα
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Ο Αντίχειρας Το Έσκασε
Τρικ: Ο αντίχειράς σου εμφανίζεται να είναι δεμένος αλλά μπορεί να γλιστρήσει μέσα και έξω από το 

δέσιμό του οποιαδήποτε στιγμή.
Θα χρειαστείς: Μια άκρη αντίχειρα, ένα μαντήλι και ένα λάστιχο. 
Μυστικό:
Μια άκρη αντίχειρα κρύβεται στο δεξί χέρι, κρυμμένη από τα κλειστά δάχτυλα, όταν παρουσιάζονται αρχικά 
οι αντίχειρες. Μόλις το μαντήλι πετιέται πάνω τους, ο δεξιός αντίχειρας λυγίζει στην άκρη και τεντώνει 
πάνω. Αποτέλεσμα: Τα λάστιχα κρατούν την άκρη αντίχειρα και τον αριστερό άνετα μαζί, αλλά ο δεξιός 
αντίχειρας μπορεί τώρα να γλιστρήσει μέσα και έξω χωρίς τη μετακίνηση που μπορεί να γίνει αντιληπτή.
1./ Σκέπασε με ένα μαντήλι τους αντίχειρές σου και ζήτα από ένα θεατή να τυλίξει δύο χοντρά λάστιχα 

γύρω από αυτούς. 
2./ Πες «εάν βγάλω έναν αντίχειρα, θα το παρατηρήσετε επειδή τα λάστιχα θα είναι τότε γύρω από έναν 

αντίχειρας». Δείχνεις. «Και θα έπρεπε στ‛ αλήθεια να είμαι καλός μάγος για να πάρω πίσω τον 
αντίχειρα χωρίς να είναι προφανές ».

3./ Γλίστρησε γρήγορα τον αντίχειρά σου έξω και δείξε το στους θεατές και γλίστρησέ το έπειτα πάλι πίσω. 
Σημαντικό:
Στο τύλιγμα του μαντηλιού πάνω από τον αντίχειρα, σιγουρέψου 
ότι το μεγαλύτερο μέρος του κρέμεται κάτω μπροστά και ότι η 
επικαλύπτουσα άκρη επεκτείνεται μόνο ελαφρώς κάτω από την 
άκρη αντίχειρα στο πίσω τμήμα, προς το μέρος σου. 
Αυτό θα επιτρέψει μεγαλύτερη ελευθερία στην εξαγωγή και 
επανατοποθέτηση του αντίχειρά σου.

Μαγεία Με Ζάχαρη
Αποτέλεσμα: Η ζάχαρη που χύνεται μέσα σε ένα μαντίλι εξαφανίζεται μυστηριωδώς!
Σύνεργα:
-- Ένα Άκρο Αντίχειρα και ένα μαντίλι
-- Λίγη ζάχαρη χύμα (Δεν περιλαμβάνεται)
Μυστικό:
Με το «Άκρο Αντίχειρα», μπορείτε να κάνετε μικρά αντικείμενα να εμφανίζονται ή να εξαφανίζονται ενώ 
και τα δύο χέρια φαίνονται άδεια. 
1./ Πιάστε το μαντίλι μεταξύ του αντίχειρα και των δαχτύλων, με το Άκρο Αντίχειρα κρυμμένο πίσω από 

το μαντίλι (Εικ. 1).
2./ Κάντε το αριστερό σας χέρι γροθιά και βάλτε το μαντίλι πάνω από αυτό. Με το δεξιό σας αντίχειρα 

κάντε μία τρύπα στο μαντίλι, καθώς το κάνετε, αφήστε εκεί το Άκρο Αντίχειρα. (Εικ. 2)
3./ Χύστε λίγη ζάχαρη μέσα στο κρυμμένο Άκρο Αντίχειρα (περίπου 1/4 γεμάτο). Χρησιμοποιήστε το δεξιό 

σας αντίχειρα για να σπρώξετε δήθεν τη ζάχαρη προς τα κάτω. Αυτή τη στιγμή, ουσιαστικά ο 
αντίχειράς σας σηκώνει και παίρνει μακριά το Άκρο Αντίχειρα μαζί με τη ζάχαρη. (Εικ. 3)

4./ Πιάστε τη γωνία του μαντιλιού με το δεξιό σας χέρι και σηκώστε τη μακριά από το αριστερό σας χέρι 
αποκαλύπτοντας ότι η ζάχαρη έχει εξαφανιστεί. Με αυτόν τον τρόπο το μαντίλι κρύβει πάλι το Άκρο 
Αντίχειρα. (Εικ. 4)

Αξίζει να εξασκηθείτε σε αυτή την εντυπωσιακή επανάληψη μέχρι να την τελειοποιήσετε.

Κλασική Παλάμη
Κρύβεις στην  παλάμη σημαίνει ότι κρατάς ένα κέρμα (ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο) κρυφά στο χέρι 
σου έτσι ώστε οι θεατές να μην γνωρίζουν ότι είναι εκεί. 

Σημείωση:
Εξασκήσου για να μπορέσεις να κάνεις το κόλπο άνετα και πειστικά. Όταν το κάνεις σωστά, οι θεατές δεν θα 
υποψιαστούν ότι είναι δυνατόν να κρατάς το κέρμα στο δεξί σου χέρι.

Εκτέλεση:
1./ Δείξε στους θεατές το κέρμα στη δεξιά σου παλάμη.
2./ Ένωσε τα χέρια σου. Την ώρα που το αριστερό χέρι πλησιάζει, συνεχίζεις να κρατάς το κέρμα με το δεξί. 

Εικόνες 1 & 2
3./ Κλείσε τα δάχτυλα του αριστερού χεριού. Έτσι, για μια στιγμή, κρύβεις το κέρμα από τους θεατές. 

Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, γύρισε τη δεξιά παλάμη προς τα κάτω και τύλιξε χαλαρά τα δάχτυλά σου 
γύρω από το κέρμα. Εικ. 3

4./ Με το πρώτο δάχτυλο του δεξιού χεριού δείξε προς το κλειστό αριστερό χέρι για να στρέψεις εκεί την 
προσοχή των θεατών. Εικ. 4

5./ Με το αριστερό χέρι κάνε μια κίνηση «θρυμματισμού», λες και το μπαλάκι έγινε σκόνη. Με το δεξί συνέχισε 
να δείχνεις και την ίδια στιγμή άνοιξε το αριστερό για να δουν οι θεατές ότι το κέρμα «εξαφανίστηκε» 
εντελώς. Συνέχισε να κρατάς κρυφά με τα δάχτυλά σου το κέρμα στη δεξιά παλάμη. Εικ. 5

Θα χρειαστείς:  
Ένα κέρμα ή οποιοδήποτε άλλο μικρό αντικείμενο. (Δεν περιλαμβάνεται)
1./ Κράτα το κέρμα στο κέντρο της παλάμης με μία μικρή σύσπαση του αντίχειρα και 

του μικρού δακτύλου. Αυτό κάνει τις δύο μάζες του δέρματος στις αντίθετες 
πλευρές της παλάμης να ασκούν μια μικρή πίεση επάνω στο κέρμα, αρκετή για 
να το κρατάει σταθερά στη θέση του, καθώς μετακινείς το χέρι σου. (Εικ. 1)

2./ Αν αυτό φαίνεται λιγάκι δύσκολο στην αρχή, πρέπει να δοκιμάσεις με κέρματα 
διαφορετικού μεγέθους μέχρι να βρεις αυτό που ταιριάζει καλύτερα στα χέρια 
σου. Εδώ δείχνουμε πώς θα πρέπει να φαίνεται στους θεατές το χέρι σου. 
Πρέπει να αποφεύγεις να δείχνεις το χέρι σου με τον αντίχειρα και τα δάκτυλα 
αλύγιστα ή ακανόνιστα χωρισμένα. Το πιο σημαντικό σημείο όλων είναι το χέρι 
που κρατάει κρυφά το κέρμα πρέπει πάντα να δείχνει άνετο και εντελώς 
φυσικό. (Εικ. 2)

Τρικ: Εμφάνισε ένα κέρμα στο δεξί σου χέρι και πέρασέ το στο αριστερό κάνοντάς το να εξαφανιστεί!
Θα χρειαστείς: Ένα κέρμα ή κάποια άλλο παρόμοιο αντικείμενο. (Δεν περιλαμβάνεται)

Εξαφάνιση Δάχτυλο Παλάμη 

Πίεση

Εισαγωγή:
Συνέχισε να εξασκείσαι στα Ταχυδακτυλουργικά για να δείχνεις επαγγελματίας κατά την ερμηνεία σου.
Ακολουθούν ορισμένες απλές ταχυδακτυλουργικές τεχνικές για νομίσματα ή μικρά αντικείμενα ώστε να γίνει 
η αρχή. Δοκίμασέ τα και όταν έχεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, πήγαινε στις πιο προχωρημένες τεχνικές.



-59--58-

Ελαστικές Ψευδαισθήσεις

Jumbo PIES003/14 #40051GE -- Hat 125 Tricks (Red Style) Inst Folded Size: 14.2 cm(w) x 21 cm(h)    Page 58   Greek(GR) Version Date: 15/4/2014

update version at 4/2014
Jumbo PIES003/14 #40051GE -- Hat 125 Tricks (Red Style) Inst Folded Size: 14.2 cm(w) x 21 cm(h)    Page 59   Greek(GR) Version Date: 15/4/2014

update version at 4/2014

Αντίχειρας Παλάμη 
Κρατήστε το κέρμα μεταξύ των άκρων του δείκτη και του μέσου.
Λυγίστε τα δάχτυλά σας προς τα μέσα έτσι ώστε το κέρμα να ακουμπήσει μέσα στην εσοχή μεταξύ του 
αντίχειρα και του δείκτη σας.
Συμπιέστε το κέρμα για να το κρατήσετε και ισιώστε τα δάχτυλά σας για να δείξετε ότι το κέρμα έχει εξαφανιστεί.

Γαλλικό 
Εκτέλεση:
Κρατήστε ένα αντικείμενο, που θέλετε να εξαφανίσετε, μεταξύ των δαχτύλων και του αντίχειρα του 
αριστερού χεριού σας. Με το δεξιό σας χέρι πιάστε με τέτοιο τρόπο σαν να πρόκειται να πάρετε το 
αντικείμενο. Ο δεξιός σας αντίχειρας πρέπει να πάει πίσω από το αντικείμενο καθώς τα δάχτυλά σας 
αρχίζουν να λυγίζουν γύρω από αυτό. Όταν το αντικείμενο καλυφθεί, αφήνετε κρυφά το αντικείμενο να πέσει 
μέσα στο αριστερό σας χέρι. Κλείστε το δεξιό σας χέρι σε χαλαρή γροθιά και κρατήστε το πάνω καθώς το 
αριστερό σας χέρι (που κρύβει κρυφά το αντικείμενο) πέφτει προς την αριστερή σας πλευρά. Είναι πολύ 
σημαντικό να εστιάσετε ολόκληρη την προσοχή σας στο δεξιό σας χέρι σαν να ήταν εκεί το αντικείμενο! Τώρα 
μπορείτε να ανοίξετε αργά το χέρι σας για να δείξετε ότι το αντικείμενο έχει εξαφανιστεί! Καθώς το κάνετε 
να εξαφανιστεί, μπορείτε να βάλετε κρυφά το αριστερό σας χέρι στην τσέπη του παντελονιού σας και να 
αφήσετε εκεί το αντικείμενο! Βεβαιωθείτε ότι έχετε εξασκηθεί σε αυτή την κίνηση πριν την προσπαθήσετε!

Εικ. 3Εικ. 1 Εικ. 2

Εικ. 3Εικ. 1 Εικ. 2

Εικ. 4 Εικ. 5

Λαστιχάκι Που Χοροπηδάει  

Παρουσίαση:
1./ Βάλε το λάστιχο στο αριστερό σου χέρι γύρω από τη βάση του πρώτου και δεύτερου δάχτυλου. Αν το 

λάστιχο είναι αρκετά χαλαρό, μπορείς να γυρίσεις δύο φορές. Πειραματίσου με οποιοδήποτε λάστιχο 
που θα χρησιμοποιήσεις, αρκεί να καταφέρεις να τεντώσεις κατάλληλα το λάστιχο. Το χέρι σου βλέπει 
προς τον θεατή, ενώ η παλάμη σου προς τη μεριά σου. (Εικόνα 4 & 5 ).

2./ Κλείσε το αριστερό σου χέρι σε γροθιά λυγίζοντας τα χέρια σου στην παλάμη σου. Την ίδια στιγμή, 
χρησιμοποίησε κρυφά το πρώτο δάχτυλο του δεξιού σου χεριού για να τεντώσεις το λάστιχο έτσι ώστε 
να μπορούν οι άκρες και των τεσσάρων δαχτύλων σου να χωρέσουν στο λάστιχο. (Εικόνα 6)

3./ Τώρα ίσιωσε τα δάχτυλά σου και το λάστιχο αυτόματα θα πηδήσει σε νέα θέση γύρω από το τρίτο και 
τέταρτο δάχτυλο του αριστερού χεριού σου. (Εικόνα 7). 

Τρικ:
Ο μάγος βάζει ένα λάστιχο γύρω από το πρώτο και δεύτερο δάχτυλό του. Κλείνει το χέρι του σε γροθιά. 
Όταν ανοίξει το χέρι του το λάστιχο "με μαγικό τρόπο" πηδάει στο τρίτο και τέταρτο δάχτυλό του.  
Θα χρειαστείς: Ένα λάστιχο 

Εικ. 1 Εικ. 2 Εικ. 3

Εικ. 4 Εικ. 5 Εικ. 6 Εικ. 7

Ελαστικόλπο 

Προετοιμασία:
1./ Βάλε μία ελαστική ταινία στο δείκτη σου. 
2./ Πιάσε την άκρη "Α" γύρω από το μεσαίο δάχτυλο του αριστερού σου χεριού κι έπειτα ξανάβαλέ την πάνω 

από το δείκτη.
3./ Με το δεξί σου δείκτη και αντίχειρα ακούμπησε την άκρη του αριστερού σου αντίχειρα. 
4./ Λύγισε το αριστερό μεσαίο δάχτυλό σου. Όσο κρατάς σφικτά το δείκτη σου, η ελαστική ταινία θα πηδήξει από 

το δείκτη στο μεσαίο δάχτυλό σου.

Τρικ: Μία ελαστική ταινία που εμφανίζεται παγιδευμένη στο δείκτη του χεριού σου, πηδά στο μεσαίο δάχτυλο.
Θα χρειαστείς: Μία ελαστική ταινία. 

Εικ. 1 Εικ. 2 Εικ. 3 Εικ. 4 Εικ. 5
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Το Αχώριστο Δαχτυλίδι  
Αποτέλεσμα: Μόνο εσύ μπορείς, ως δια μαγείας, να βγάλεις τον μεταλλικό κρίκο από το ελατήριο.
Σύνεργα: Ένας κρίκος και ένα ελατήριο που παρέχονται. (Σύνεργα 14α)
Ερμηνεία:
Επίτρεψε στους θεατές σου να εξετάσουν τον κρίκο και το ελατήριο που είναι ενωμένα για να τους 
αποδείξεις ότι δεν υπάρχει τρόπος να απελευθερωθούν, παρά μόνο δια της βίας. Όταν τα πάρεις πίσω, 
κράτα το ελατήριο στο αριστερό σου χέρι και τον κρίκο στο δεξί. Κοίτα τους θεατές και μίλα τους καθώς 
γυρίζεις στα γρήγορα τον κρίκο αντίθετα από σένα. (Εικ. 1)
Τώρα, κράτα το ελατήριο από τη μία άκρη και δείξ‛ το σε οριζόντια θέση με τον κρίκο να κρέμεται από αυτό.
Τα πάντα δείχνουν όπως πριν, αλλά τώρα, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να σηκώσεις τον κρίκο προς 
τα επάνω και πολύ εύκολα θα βγει από την άκρη του ελατηρίου. (Εικ. 2)
Αντίστρεψε αυτές τις κινήσεις για να ξαναβάλεις τον κρίκο πίσω στο ελατήριο.
Λίγη εξάσκηση θα σε βοηθήσει να τελειοποιήσεις τις κινήσεις σου, γεγονός που θα μπερδέψει τους θεατές 
σου καθώς δεν θα μπορούν να επαναλάβουν το δικό σου κατόρθωμα.

απελευθέρωσε αυτό το δάχτυλο 
για να χωρίσεις τα λάστιχα. 
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Διπλό Λαστιχάκι Που Χοροπηδάει 
Τρικ: Δύο λάστιχα διαφορετικού χρώματος αλλάζουν θέση. 
Θα χρειαστείς: Δύο λάστιχα διαφορετικού χρώματος.
Εκτέλεση: 
1./ Βάλε στα δάχτυλά σου δύο λάστιχα όπως υποδεικνύεται. 
2./ Με τα δύο πρώτα δάχτυλα του δεξιού σου χεριού πιάσε κρυφά κάθε λάστιχο. 
3./ Έπειτα βάλε το δεύτερο δάχτυλο του δεξιού σου χεριού μέσα στις θηλιές που σχηματίζονται από το 

πρώτο δάχτυλο και άνοιξέ τες χρησιμοποιώντας και τα δύο δεξιά δάχτυλα. 
4./ Δίπλωσε το αριστερό χέρι σε γροθιά και βάλε τις άκρες των δαχτύλων σου στο άνοιγμα των θηλιών 

που σχηματίζεται από τα δεξιά δάχτυλα. Σε σένα το χέρι σου δείχνει κάπως έτσι. 
5./ Απλά τέντωσε τα δάχτυλα ως συνήθως και τα λάστιχα θα αλλάξουν θέσεις. 

Εικ. 1 Εικ. 2 Εικ. 4 Εικ. 5Εικ. 3

Λαστιχάκι Που Χοροπηδάει: Η Πρόκληση
Τρικ:
Αυτό το τρικ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν συνέχεια είτε του Κανονικού είτε του Διπλού άλματος των λάστιχων. 
Εξηγείς ότι προκειμένου να κάνεις απίθανο το άλμα του λάστιχου, θα περιζώσεις μία-μία τις άκρες όλων των 
δαχτύλων του αριστερού χεριού σου με ένα άλλο λάστιχο.  
Θα χρειαστείς: Τρία λάστιχα.
Εκτέλεση:
1./ Βάλε ένα επιπλέον λάστιχο γύρω από τις άκρες των δαχτύλων του αριστερού χεριού σου, 

όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.
2./ Έπειτα προχώρα στην ίδια ακριβώς διαδικασία όπως και πριν. Δίπλωσε το χέρι σου σε 

γροθιά, βάζοντας τις άκρες των δαχτύλων σου μέσα στο λάστιχο που πρόκειται να κάνει 
άλμα. Τέντωσε τα δάχτυλά σου και ιδού – ακόμα ένα μικρό θαύμα – το λάστιχο θα 
αναπηδήσει ακριβώς όπως πριν!

Ξεχωρίζοντας Λαστιχάκια
Τρικ: Δύο ενωμένα λάστιχα χωρίζονται με εκπληκτικό τρόπο. 
Θα χρειαστείς: Δύο λάστιχα.
Προετοιμασία: Ένωσε τα λάστιχα όπως στην Εικόνα 1.
Εκτέλεση:
1./ Πιάσε το λάστιχο στο δεξί σου χέρι ανάμεσα στις άκρες του πρώτου και δεύτερου δάχτυλου. Καθώς το 

κάνεις αυτό, βάλε το πρώτο δάχτυλό σου μέσα στη θηλιά του λάστιχου του ίδιου χεριού. (Εικόνα 2)
2./ Τώρα, εδώ αυτή είναι η κίνηση: Απελευθέρωσε το δεύτερο δάχτυλο και αυτά θα χωρίσουν. Για να 

συγκαλύψεις αυτήν την κίνηση, πίεσε τη μέση και των δύο λάστιχων μαζί. Σιγά – σιγά κούνα τα κυκλικά. 
Ακόμα κι αν τα λάστιχα είναι χωρισμένα, θα εμφανίζονται σαν να συνδέονται ακόμα (Εικόνα 3). Χώρισε 
απλά τα λάστιχα προς έκπληξη των θεατών. Εξασκήσου σε αυτήν την κίνηση αποσύνδεσης 
επανειλημμένα έως ότου την τελειοποιήσεις. 

Εικ. 1 Εικ. 3Εικ. 2

Το Μυστηριώδες Δαχτυλίδι Που Ταξιδεύει 
Τρικ: Ένα δαχτυλίδι εμφανίζεται να προκαλεί τη βαρύτητα και ταξιδεύει μαγικά κατά μήκος ενός λάστιχου.
Θα χρειαστείς: Ένα λάστιχο και ένα δαχτυλίδι.
Εκτέλεση:
1./ Πέρασε ένα δαχτυλίδι σε ένα λάστιχο. Κράτα το λάστιχο ανάμεσα στα δεξιά σου δάχτυλα και του 

αντίχειρα και τα αριστερά δάχτυλά σου και τον αντίχειρα έτσι ώστε περίπου το 1/3 του λάστιχου να 
είναι παγιδευμένο μεταξύ των αριστερών δάχτυλων και του αντίχειρά σου.

2./ Τράβηξε το λάστιχο όσο πιο σφιχτά μπορείς και γείρε το λάστιχο ώστε το δαχτυλίδι να πέσει προς τα 
αριστερά.

3./ Αργά και προσεκτικά χαλάρωσε την πίεση στο πάνω τμήμα του λάστιχου μεταξύ του αριστερού 
αντίχειρα και του δείκτη του αριστερού χεριού σου έτσι ώστε το δαχτυλίδι να εμφανίζεται να ταξιδεύει 
επάνω προς το δεξί χέρι.

το χαλαρό σημείο
κρύβεται σε αυτό το χέρι.

Εικ. 1 Εικ. 2
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Τα Βελάκια Αίνιγμα

Εικ. 1 Εικ. 2 Εικ. 3

Η Μεγάλη & Η Μικρή Ψευδαίσθηση

Ψευδαισθήσεις/Γρίφοι (Δεν περιλαμβάνονται σύνεργα)

Εικ. 1 Εικ. 2

A

A

A
BD

DB

CC

A
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Γυριστό   
Χρειάζεστε: Ένα λάστιχο και δύο συνηθισμένα στυλό με κουμπωτό καπάκι και πιαστράκι.
Κάντε το εξής:
Κρατήστε το κάτω μέρος των στυλό σε κάθε χέρι, το ένα πάνω από το άλλο με το λάστιχο πάνω από τα 
στυλό και κάτω από τα πιαστράκια. Χωρίς να αλλάξετε τον τρόπο που πιάνετε και χωρίς να αλλάξετε τον 
προσανατολισμό των στυλό κινήστε τα έτσι ώστε τα πάνω χέρι να είναι στο κάτω μέρος και το κάτω χέρι να 
είναι στο πάνω μέρος. Ζητήστε από το φίλο σας να τα πάρει αυτός στα χέρια του και να κρατάει τα στυλό από 
τα καπάκια. Μετά ζητήστε του να αφαιρέσει τα στριψίματα του λάστιχου αλλά το λάστιχο πρέπει να 
παραμείνει κρατημένο από τα πιαστράκια και δεν επιτρέπεται να περιστραφεί ή να μετακινηθεί.
Όταν τα παρατήσει, πάρτε τα στυλό από αυτόν, κρατώντας τα όπως πριν, και απλά αντιστρέψτε την πρώτη 
κίνηση έτσι ώστε τα χέρια να ξαναπάρουν την αρχική τους θέση. Τα στριψίματα στο λάστιχο θα εξαφανιστούν.

Στριφογυριστό
YΧρειάζεστε: Ένα λάστιχο
Κάντε το εξής:
Κρατήστε ένα λάστιχο μεταξύ του δείκτη και του αντίχειρα του κάθε χεριού και κυλώντας το δεξιό δείκτη και 
τον αντίχειρα κάντε δύο στριψίματα στο λάστιχο. Δώστε το λάστιχο, όπως είναι, στο φίλο σας και προκαλέστε 
τον να αφαιρέσει τα στριψίματα χωρίς να αλλάξει τον τρόπο που πιάνει και χωρίς να αφήσει την άλλη άκρη.
Όταν τα παρατήσει, πάρτε το λάστιχο και κινήστε αργά τα δάχτυλά σας έτσι ώστε το λάστιχο να είναι 
οριζόντιο αλλά χωρίς να αλλάξει ο τρόπος που πιάνετε.

Χοροπηδελαστικό 
Χρειάζεστε: Ένα λάστιχο
Κάντε το εξής:
Πρώτα περάστε το λάστιχο πάνω από το δείκτη του αριστερού σας χεριού. Πιάστε τη θηλιά και περάστε 
τη από πίσω και γύρω από το μεσαίο δάχτυλο και μετά μπροστά, γύρω από την άκρη του δείκτη σας. Πείτε 
στο φίλο σας ότι θα κάνετε το λάστιχο να πηδήξει από το δείκτη σας στο μεσαίο δάχτυλο και ζητήστε του 
να πιάσει την άκρη του δείκτη σας και να προσπαθήσει να εμποδίσει την αφαίρεση του λάστιχου. Καθώς 
κρατάει το δάχτυλό σας λυγίστε το μεσαίο δάχτυλο και αφήστε το λάστιχο να πηδήξει ελεύθερα. Ίσως 
χρειαστεί να το σπρώξετε λίγο με τον αντίχειρά σας. Το λάστιχο θα πηδήξει από το δείκτη στο μέσο. 
Προκαλέστε το φίλο σας να επαναλάβει το τρικ.

Χέρι θεατή

Τρικ: Κάνεις τον δείκτη στο μετρητή να αλλάξει κατεύθυνση.
Θα χρειαστείς: Έναν οκτάγωνο μετρητή και ένα μαγικό ραβδί. 
Εκτέλεση:
Κρατάς το μετρητή ανάμεσα στον αντίχειρα και ένα από τα δάχτυλά σου στα σημεία που μαρκάρονται με 
«Α». Γύρισε το μετρητή και ο δείκτης στην πίσω πλευρά θα δείξει προς την ίδια κατεύθυνση με εκείνη στη 
μπροστινή πλευρά. Άφησε κάτω το μετρητή και χτύπησέ τον ελαφρά με το μαγικό ραβδί, καθώς θα λες τις 
Μαγικές Λέξεις. Ανασήκωσε τον μετρητή και κράτησέ τον  ανάμεσα στον αντίχειρά σου και σε ένα από τα 
δάχτυλά σου και αυτή τη φορά αλλάζεις κρυφά στα σημεία που μαρκάρονται ως «Β». 
Γύρισε το μετρητή και ο δείκτης στην πίσω πλευρά θα εμφανίζεται να δείχνει σε διαφορετική κατεύθυνση.  

Τρικ:
Δύο κυρτές κάρτες τοποθετούνται στο τραπέζι. Φαίνονται ότι έχουν διαφορετικά μεγέθη. Όταν επενεργεί 
η μαγική δύναμη, αλλάζουν μαγικά στο ίδιο μέγεθος.
Θα χρειαστείς: Δύο ίδιες κυρτές κάρτες.
Μυστικό:
Οπτική παραίσθηση. Όταν και οι δύο κυρτές κάρτες τοποθετούνται στο τραπέζι, 
η δεξιά κάρτα εμφανίζεται να είναι μακρύτερη από την αριστερή.

3./ Ρώτα τον εθελοντή σου πάλι ποια κάρτα είναι μακρύτερη. Ο εθελοντής θα μπερδευτεί δεδομένου 
ότι θα απαντήσει ότι μακρύτερη είναι η άλλη κάρτα, η οποία εμφανίστηκε να είναι κοντότερη στην 
παρουσίαση.

4./ Πάρε τις κάρτες στο αριστερό χέρι σου και κυμάτισε το δεξί πάνω από αυτό. Τότε δείξε ότι και οι 
δύο κυρτές κάρτες έγιναν του ίδιου μεγέθους.

Εκτέλεση:
1./ Παρουσίασε δύο κυρτές κάρτες και βάλε τες στο τραπέζι. Ζήτα από έναν εθελοντή να προσδιορίσει 

ποιά από τις δύο είναι πιο μακριά. Εικόνες 1 & 2
2./ Πάρε την άλλη κάρτα και προσποιήσου ότι την τεντώνεις. Κατόπιν ξανάβαλε την στα δεξιά δίπλα 

από τη μακρύτερη κάρτα. Εικόνα 3
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Διάλεξε Ένα Νούμερο

Το Μαγικό Σημείο

Τρικ: Ζήτα από το φίλο σου να επιλέξει έναν αριθμό από την κάρτα και πες του ότι ο αριθμός που επέλεξε 
είναι το τρία.

Θα χρειαστείς: Μια κάρτα (περιλαμβάνεται στη συσκευασία).

Εικ. 1
Εικ. 2

Εικ. 3
Εικ. 4

Εικ. 1
Εικ. 2 Εικ. 3 Εικ. 4

Άφθονα ΒελάκιαΨευδαίσθηση Μικρής Ή Μεγάλης Διάρκειας

Εικ. 1

Εικ. 2

Εικ. 3

Εικ. 4

Εικ. 5

Θα χρειαστείς: Ένα μολύβι, ένα φύλλο χαρτιού, ένα ποτήρι (με ευθείες πλευρές), μία κανάτα με νερό,
                          ένα τραπέζι (δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία) 
Εκτέλεση:
1./ Δίπλωσε το φύλλο χαρτιού στη μέση και σχεδίασε ένα βέλος μήκους περίπου 2 εκατ. στη μέση της μιας 

πλευράς. Εικ. 1
2./ Κάνε να σταθεί το διπλωμένο φύλλο σε ένα τραπέζι με το βέλος να κοιτάζει προς τους θεατές. Βάλε το 

άδειο ποτήρι μπροστά του. Προκάλεσε ένα θεατή να γυρίσει το βέλος γύρω-γύρω χωρίς να 
ακουμπήσει το χαρτί ή το ποτήρι. Εικ. 2

3./ Φυσικά, δε μπορεί να το κάνει (εκτός αν δυστυχώς έχει δει πριν το τρικ!) αλλά εσύ το κάνεις παρουσιάζοντας 
την κανάτα  με το νερό (που μέχρι τώρα δεν φαινόταν) και γεμίζοντας  το ποτήρι με νερό. Εικ. 3

 4./ Λοιπόν έτοιμο! Το βέλος γυρίζει και κοιτάζει προς την αντίθετη μεριά! Εικ. 4

Μελάνι Που Καθαρίζει Το Νερό
Τρικ: Κάνε μαγικά το μελάνι να γίνει καθαρό νερό!
Θα χρειαστείς:
-- Ένα διαφανές ποτήρι, ένα πλαστικό μαύρο φύλλο, μία άσπρη λωρίδα χαρτιού με τη μία πλευρά της μαύρη.
-- Ένα μαντήλι.
Προετοιμασία: 
Βάλε το πλαστικό μαύρο φύλλο μέσα στο ποτήρι κι έπειτα γέμισέ το με καθαρό νερό. Εικ. 1

Εκτέλεση:
Δείξε στο κοινό σου το ποτήρι με το μελάνι και μία λευκή λωρίδα χαρτιού. Βούτηξε τη λωρίδα χαρτιού στο 
μελάνι, καθώς την αναποδογυρίζεις κρυφά, ώστε η μαύρη πλευρά να βλέπει προς το κοινό. Δείξε και τις 
δύο πλευρές του μαντηλιού στους θεατές σου κι έπειτα κάλυψε το ποτήρι. Κυμάτισε τυχαία το χέρι σου 
πάνω από το ποτήρι και μετακίνησε το μαντήλι και το πλαστικό φύλλο ταυτόχρονα για να δείξεις ότι το 
μελάνι μετατράπηκε σε καθαρό νερό! Εικόνες 2-4.

Παραγωγή Χρυσόψαρου
Τώρα που γνωρίζεις πώς να μετατρέψεις το μελάνι σε καθαρό νερό, χρησιμοποίησε 
την παραπάνω μέθοδο για να παρουσιάσεις ένα χρυσόψαρο ή οποιοδήποτε άλλο 
μικρό ψάρι σου αρέσει. Απλά βάλε το ψάρι στο ποτήρι και θα καταπλήξεις τους 
θεατές σου με αυτό το φανταστικό κόλπο!

Τρικ: Η μια από δύο ίδιες γραμμές εμφανίζεται μακρύτερη.
Θα χρειαστείς: Ένα μολύβι, ένα κομμάτι χαρτί, ένα χάρακα (Δεν συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία)
Εκτέλεση:
1./ Σχεδίασε δύο ευθείες παράλληλες γραμμές στο χαρτί και σιγουρέψου ότι έχουν ακριβώς το ίδιο μήκος, 

για παράδειγμα 5 εκατοστά η καθεμία. Τις βάζεις περίπου σε απόσταση 2 εκατοστών μεταξύ τους. 
2./ Μετά σχεδίασε γωνίες, όπως στα παρακάτω διαγράμματα, στις άκρες κάθε γραμμής. Ξέρεις ότι οι 

γραμμές έχουν το ίδιο μήκος, αλλά είναι δύσκολο να πείσεις τους φίλους σου επειδή η οπτική 
ψευδαίσθηση κάνει τη μία να φαίνεται κοντύτερη από την άλλη.

Εκτέλεση:
Περίπου εβδομήντα πέντε τοις εκατό των ανθρώπων θα επιλέξουν το «τρία».
Δεδομένου ότι αυτό το τρικ δε μπορεί πάντα να νοθευτεί (25% των ανθρώπων θα επιλέξει κάποιον άλλον αριθμό), 
είναι καλό να το κάνεις την ίδια στιγμή με 3 ή 4 ανθρώπους και να είσαι σίγουρος ότι κάποιον θα ξεγελάσεις.

Τρικ: Ο αριθμός των κουκίδων στην κάρτα αλλάζει μαγικά μπροστά στα μάτια σου!
Θα χρειαστείς: Μια κάρτα με κουκίδες (περιλαμβάνεται στη συσκευασία) 
Εκτέλεση:
Κράτα την κάρτα όπως στην Εικόνα 1 και πες «σε αυτήν την πλευρά έχω τρεις κουκίδες» - στην ουσία 
καλύπτεις το κενό διάστημα αλλά οι θεατές θα σκεφτούν ότι έχεις τρεις κουκίδες. Τώρα χτύπα ελαφρώς την 
κάρτα και κάλυψε τη μοναδική κουκίδα όπως υποδεικνύεται (Εικ. 2) και πες «σε αυτήν την πλευρά έχω 4 
κουκίδες». Γύρνα την κάρτα πάλι και κάλυψε τη μοναδική κουκίδα όπως υποδεικνύεται (Εικ. 3) και πες 
«αλλά σε αυτήν την πλευρά έχω μία κουκίδα» και τελικά ξαναγύρνα πάνω την κάρτα και κάλυψε το άσπρο 
διάστημα όπως υποδεικνύεται (Εικ. 4) και πες «τελικά σε αυτήν την πλευρά έχω 6 κουκίδες. Εξασκήσου σε 
αυτές τις κινήσεις έως ότου γίνεις πολύ γρήγορος.

Θα διαλέξεις τον
αριθμό 3.
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Κόλπα Του Σωλήνα
Αποτέλεσμα: Ένα ρολαρισμένο χαρτονόμισμα ταξιδεύει πάνω-κάτω!
Μυστικό:
Ρόλαρε ένα χαρτονόμισμα σε σχήμα σωλήνα και χρησιμοποίησε 
συνδετήρες για να το κρατήσεις. Πέρνα κλωστή από το κέντρο του κάτω 
συνδετήρα, όπως είναι μέσα στον σωλήνα. Μία δεύτερη κλωστή περνάει 
από τον πρώτο συνδετήρα όπως δείχνει η Εικ. 1.
Ερμηνεία:
Τράβα τις πάνω και κάτω κλωστές και το χαρτονόμισμα θα ανέβει. 
Τράβα την επάνω κλωστή, κράτα χαλαρά την κάτω και πλησίασε 
ελαφρώς τα χέρια σου. Το χαρτονόμισμα θα ξανακατέβει.

Συνδετήρας

Κλωστή που
μένει στη θέση

της με συνδετήρα

Δώσ‛Τα Όλα 
Η ψευδαίσθηση βασίζεται στον ήχο και στην αφή παράλληλα.
Ερμηνεία:
Ζήτα από έναν εθελοντή να σταθεί μπροστά στους θεατές. Εσύ στέκεσαι πίσω από τον εθελοντή με ένα 
χτυπητήρι. Εξήγησε ότι θα περάσεις το χτυπητήρι από το πανωφόρι του εθελοντή κι εκείνος πρέπει να 
κάνει μια κίνηση προς τα πίσω και να πιάσει το χτυπητήρι πριν εσύ τον ακουμπήσεις τρεις φορές. Καθώς 
εξηγείς, ακούμπα το πανωφόρι του ώστε να απομνημονεύσει τον ήχο που έκανε το χτυπητήρι. Κράτα το 
χτυπητήρι στο αριστερό σου χέρι και με το άδειο, δεξί σου χέρι συγχρονισμένο με το αριστερό 
προσποιήσου ότι ακουμπάς το πανωφόρι του ταυτόχρονα. Στην πραγματικότητα, ακουμπάς το δικό σου 
πανωφόρι. Κάνε νόημα στους θεατές ότι δεν πρέπει να μαρτυρήσουν το μυστικό. Κάθε φορά που 
προσπαθεί να πιάσει το χτυπητήρι, το μόνο που θα πιάνει είναι το δεξί σου χέρι.

Εικ. 1 Εικ. 2 Εικ. 3

Αντιβαρύτητα  
Εκτέλεση:
Γέμισε ένα ποτήρι με νερό και μετά βάλε μια κάρτα επάνω του, εξασφαλίζοντας ότι το χείλος του ποτηριού 
είναι εντελώς καλυμμένο. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης πες "Οι άνθρωποι με ρωτούν τι είναι μαγεία, 
κάποιες φορές λέω ότι είναι ψευδαίσθηση και κάποιες ότι είναι επιστήμη!" Έπειτα γύρνα το ποτήρι 
ανάποδα και πες "Ορίστε! Αντιβαρύτητα!" και αργά-αργά απομάκρυνε το χέρι σου για να δείξεις ότι το 
νερό παραμένει αιωρούμενο!

Ο Γρίφος Του Σπίρτου 

Εικ. 2Εικ. 1

Πλάκα Μου Κάνεις, Ευκλείδη!
Χρειάζεστε: 6 ξύλινα σπίρτα.
Κάντε το εξής:
Ρίξτε έξι σπίρτα πάνω στο τραπέζι. Πείτε στο θεατή ότι πρέπει να σχηματίσει οκτώ τρίγωνα με τα σπίρτα 
χωρίς να λυγίσει ή να σπάσει τα σπίρτα. Μπορείτε επίσης να του δώσετε ένα χρονικό όριο, αλλά έχει 
περισσότερη πλάκα αν του δώσετε όσο χρόνο θέλει. Καθώς υπάρχουν μόνο έξι σπίρτα, το όλο εγχείρημα 
φαίνεται αδύνατο ούτως ή άλλως. 

Όταν ο θεατής τα παρατήσει, διατάξτε τα τρία σπίρτα σε ένα τρίγωνο καθώς λέτε, 
«Ορίστε το ένα τρίγωνο». Μετά βάλτε τα άλλα τρία σπίρτα σαν τρίγωνο από πάνω, 
στραμμένα κατά 45 μοίρες λέγοντας, «Και εδώ είναι άλλα επτά». Θα βρείτε δύο μεγάλα 
τρίγωνα που σχηματίζονται από τα σπίρτα, συν έξι μικρά τρίγωνα περιμετρικά.

Απίθανα Κόλπα Με Μπουκάλια 
Αποτέλεσμα: 
Ένα γεμάτο και ανοιχτό μπουκάλι σόδας αναποδογυρίζεται. Αψηφώντας τη βαρύτητα και τη λογική. Η σόδα 
δεν χύνεται από το μπουκάλι.
Μυστικό και προετοιμασία:
Εφοδιάζεστε με ένα ειδικό διαφανές πώμα μπουκαλιού με μία τρύπα σε αυτό. (Σύνεργο 14β)
Πριν από αυτό το τρικ, βάλτε κρυφά αυτό το πώμα σε ένα ανοιχτό μπουκάλι. Εικ. 1
Εκτέλεση:
1./ Εξηγήστε στους φίλους σας ότι πρόκειται να προσπαθήσετε να κάνετε το «απίστευτο τρικ με το μπουκάλι».
2./ Αναποδογυρίστε το και όταν είστε σίγουρος ότι το πώμα έχει κολλήσει, αφήστε το. Προς έκπληξη όλων 

το υγρό παραμένει μέσα στο μπουκάλι. Για να κάνετε πιο δραματικό το τρικ μπορείτε να σπρώξετε ένα 
μολύβι μέσα στην τρύπα ή να αφήσετε σπίρτα ή ξυλάκια κοκτέιλ να επιπλεύσουν μυστηριωδώς μέσα στο 
μπουκάλι ενώ αυτό εξακολουθεί να κρατιέται ανάποδα! Εικ. 2

Εικ. 1 Εικ. 2

Τρικ: Πώς μετατρέπετε ένδεκα σπίρτα σε εννέα;
Θα χρειαστείς: 11 κομμάτια ξύλινων σπίρτων (δε συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία) 
Μυστικό: Καθώς τοποθετείς τα σπίρτα, λες συλλαβιστά τη λέξη εννέα.
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Linking Rings Tricks10
10a - 2 Ordinary Rings
10b - A Ring with Gap
Thumb Tip & Elastic Tricks11

Rope Tricks - A 5 Feet Rope12

11a - A Thumb Tip
11b - 2 Rubber Bands of Same Color
11c - A Yellow Rubber Band

Illusions & Puzzle Tricks14

An Octagonal Chip13

14a - A Spring with A Ring
14b - A Clear Bottle Cap

Magic Wand Tricks16
16a - A Magic Wand
16b - Floating Device / Invisible Thread

Cards Tricks15
15a - A Spot Card
15b - A Card with “ 1234 ” printed
15c - Win-A-Drick Card
15d - 2 x Curved Cards
15e - Four Kings & Aces CardsDice Tricks9

Cups & Balls3
3a - 3 Plastic Cups
3b - 4 Pom-Poms 
Multiplying Balls4
4a - 3 Plastic Balls 
4b - A Ball Shell
Magic Card Case5
5a - A Plastic Case
5b - A Plastic Plate
Coin Trick6
6a - The Cross Over Coin
6b - A Paddle

7 7a - 4 Thimbles
7b - A Color Changing Paddle

8 4 Sponge Squirrels

2 A Big Sponge Rabbit

9a - A Big Canister with Lid
9b - A Small Canister with Lid
9c - A Paper Dice Tunnel
9d - 3 Dice

A Magic Hat with Secret Compartment1

SPECIAL PROPS IN 125 TRICKS PACKAGE:

Color: 4C + 4C

1 5 9 13

2 6 10 14

3 7 11 15

4 8 12 16

3a

4a

4b

5a 5b

6a 6b

11a

10a

9a 9b

9c

9d

11c

11b
7b

7a

3b

14a

14b

10b

15a 15b

16a

16b

15c 15d

15e
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Simple Simon's Circle
Effect: 
Draw a dot with a circle around it. There should be no lines connecting the dot to the circle and you 
must not lift the tip of your pen off the paper.
Props: A pencil and a sheet of paper.
Performance:
Fold the corner of the paper. Draw a dot next to the corner.
Now carry your pen over the folded paper, thus enabling you to solve the puzzle.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4

You Kid Me Euclid
Props: 6 wooden matchsticks.
Performance:
Throw six matches onto the table. Tell the spectator to form eight triangles with the matches 
without bending or breaking any match. You can even give him a time limit, but it‛s more fun to give 
him as much time as he likes. Since there are only six matches, the whole thing seems impossible 
anyway.

When the spectator gives up, arrange three matches in a triangle as you say, “There‛s one 
triangle.” Then place the other three matches in a triangle on top spun by 45 degrees, saying, 
“And here‛s seven more.” you will find two large triangles formed by the matches, plus six small 
triangles around the perimeter.

Important
Begin by learning simple tricks that interest you. 

As you become more confident, you can learn tricks that are more complicated.
When you are in front of your spectator(s), act confidently. 
Look enthusiastic about the tricks you are about to perform.

Speak as clearly as you can – if you mumble, your spectator(s) won‛t be able to follow what you say 
and may miss crucial pieces of information.

Always involve your spectator(s) by asking for volunteers and don‛t worry if something goes wrong,
either repeat it, if appropriate, or begin the next trick.

It is better for you to master a couple of basic moves.
You can find them in the Sleight of Hand section.

Well, you can perform the tricks without these moves but not
if you want to look professional!

Here are some tips to remember when performing magic tricks. 

NEVER GIVE AWAY YOUR SECRETS!

Be sure all your equipments are ready before you begin a trick. 
Practice each trick so often that you can do it almost without thinking, and practice in front of a 
mirror so you can see how the trick will look to the spectator(s).
Practice and perfect the story or patter you tell while performing each trick – it‛s what makes you 
different from anyone else who performs the same trick.
Keep your spectator(s) directly in front of you. Don‛t let people sit beside or behind you.
Tell the spectator(s) jokes and stories to distract them and to add to their interest.
Never tell the spectator(s) what you are going to do before you do it. Good magic relies on surprise.
Do not repeat a trick for the same spectator(s). If you do, there is a good chance they will figure it 
out since they know what to look for.
Remember the Magician‛s Code: 
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Demo & Explanation provided for tricks. -1-

Magic Hat

Performance:
1./ Hold the hat by the brim, with the flap towards you. Show the audience that the hat is empty by 

tilting it a little. Fig. 1
2./ Then pull the flap up to open the secret compartment. Fig. 2
3./ Now you can take the rabbit out of the hat to show your audience. Fig. 3

Effect: The Magic Hat moves magically at the magician's command.
Props: A magic hat and a piece of invisible thread.
Preparation:
Before you perform this trick, you need to attach an invisible thread to your belt or button of your 
trousers with the other end firmly tied around the magic hat.
Performance:
Hold the magic hat when you walk into the room and place the hat on the furthest side of the table. 
Move very slowly backwards and the hat will move slowly towards you across the table. This create an 
illusion that the hat is fallowing you!

The Inexhaustible Hat

The Mysterious Moving Hat

Preparation:
Hide the rabbit in the secret compartment of the hat and close the flap, 
ensuring that the rabbit's ears can be easily reached when the flap opens.
Props: A hat and a sponge rabbit.

The Rabbit From The Hat

Introduction:
Hat productions were once extremely popular. It was rare for any traditional magicians not to use 
magic hat as one of their props.
This specially designed Top Hat makes your performance much easier as the “secret compartment” 
allow you to hide small or flat items. e.g. dozens of silk handkerchiefs, hundred yards of silk sash 
ribbon and sponge balls etc...
Performance:
By pulling the flap upward you can open the secret compartment inside the base of the hat. If you 
put something into the compartment and close the flap, you can show the inside of the hat to your 
audiences and it will appear empty. You can then reach into the compartment and magically produce 
the hidden object. 

Flap

Secret compartment

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
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Famous Names
Effect: You‛ll choose the correct name every time, but you can only do this trick once per audience!
Props: A magic hat ; Ten cards big enough to write names on (but small enough to fit into the magic 

hat), a pencil and a piece of paper.
Performance:
1./ Ask people in your audience to call out ten famous names. And as they do, write each name on a 

card and place it in the hat. Well, that‛s what your audience thinks you‛re doing! What you are 
really doing is repeatedly writing down the first name called, perhaps it was “ Eddy ”. Write that 
on a card, place it in the hat, and pretend to write down the next nine names called out – maybe 
you‛ll hear Madonna, Tom Cruise, Shakespeare and Kylie and others shouted out – but every time 
you write down “ Eddy ” and put the card in the hat! Fig. 1

2./ Now of course it‛s easy. You ask someone from the audience to come up and pick a name out of 
the hat, read it but not tell anyone. Fig. 2

3./ You ask your volunteer to concentrate hard on the name and you do the same, making sure you act 
as if it is very hard to do! After a few seconds of this tell the audience you now believe you can 
read the volunteer‛s mind and the answer is “Eddy”. Fig. 3

4./ Everyone will be astounded and cheer and clap wildly. On no account are you to repeat this trick 
with the same audience – for obvious reasons!

"Eddy" Audience

Fig. 2

"Eddy"

Fig. 3

Fig. 1

Performance:
1./ Ask for a volunteer to act as your assistant. Give your new assistant half the deck of cards.
2./ Place the hat upside down on the floor in front of you. Take a card and hold it a little over 4 feet 

above the centre of the hat and tell your audience you bet you can get more cards into the hat 
than your assistant can. 

3./ Take a card and hold it by one end (Fig. 1). You are just demonstrating how to drop the cards into 
the hat – if you actually let yours go, it probably won‛t go in the hat and everyone will laugh! That‛s 
OK, in fact, that‛s really good!

4./ Now get your assistant to drop her cards into the hat one at a time. The majority of the cards 
will miss the hat and fall onto the floor. When your assistant has no more cards left, count the 
cards which have made it into the hat. Pick up the cards which didn‛t get into the hat and make a 
big noise about how poorly your assistant did!

Effect: This is a simple trick that is easy to set up and perform – it‛s a good one to do at the 
beginning of a magic show.

Props: A deck of cards and a hat.

5./ Now you get to show off – and win the bet! Hold your cards flat between your fingers and 
thumb facing the floor (Fig. 2). As you drop each card, the cards will fall straight down (not 
float and spin as before). If you are standing directly over the hat, aim for nine out of ten 
cards going in the hat!

Do Drop In

1 Metre
3~4 Feet

Fig. 1 Fig. 2PreparationProps

A Handkerchief Changes Color

Performance: 
1./ Show the empty hat to your audience. Fig 1. 
2./ Tilting the hat slightly to one side and pull out one of the handkerchiefs. Fig 2.
3./ Show it to the audience and then replace it in the hat in the secret compartment, be sure you do 

this in a way that your audience doesn't notice!. Fig 3.
4./ Then from the secret compartment, pull out the other handkerchief and show it to your audience 

that the handkerchief has changed. Fig 4.

Props: 
-- A magic hat with a secret compartment.
-- 2 different colors of handkerchiefs which are the same size and pattern. (Not included)
Preparation:
Before performance, hide the two handkerchiefs in the secret compartment of the hat. 

1 3 42
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Cups & Balls Classic Routine

Secret:
To begin, one ball is secretly placed in the middle cup as illustrated.

Props: Three cups, and four pom-poms.

Performance:
1./ Lift up the stack of cups with your left hand and empty the three balls onto the table. 
2./ Place the cups on the table one at a time with your right hand. Fig. 1 
    ( Note: when placing the 2th cup onto the table, it has to be done quickly and smoothly to avoid the 

ball inside the cup from falling out. This is the key skill to the trick. )
3./ Place a ball on the top of the middle cup. Fig. 2
4./ Cover it with the other two remaining cups. Fig. 3
5./ Tap the top and lift up the whole stack of cups to show that the ball has passed through the cup 

onto the table. Fig. 4
6./ Place again the three cups one at a time on the table. Cover the ball which passed through the cup 

in the previous stage with the middle cup. Fig. 5 
    (Note: There are now two balls inside the middle cup, but the spectator will think there just one ball) 
7./ Repeat the above moves from step 3-6 to show that the 2nd & 3rd balls pass through the cup. 

Fig. 6-7

Fig. 1

Fig. 4 Fig. 5

Effect:
Place a ball on top of a cup and cover it with two other cups. Tap the top and the ball will appear to 
have passed through the cup onto the table. The remaining ball can be made to pass through the cup 
so that at the end of the trick all three balls are passed through the cup onto the table.

Fig. 2 Fig. 3

Fig. 6 Fig. 7

Challenging Cups
Effect:
Challenge your friends to follow a simple sequence to turn three cups rim upwards. You of course 
succeed but others find it impossible!

Props: 3 cups

Secret:
Start with the cups as in the illustration.
Turn 2 cups at a time, following this sequence:
A + B; A + C; A + B, ask everyone to try to remember the sequence. All the cups are now rim UP. 
This time start with the outside cups face up and the middle one face down. Ask a volunteer to 
follow the sequence ensuring they all end up rim UPWARDS. To everyone's amusement, All his 
cups end up rim downwards (due to the different starting position). This is an excellent party 
trick. The different starting position is hardly ever noticed !

A B C

The Disappearing Cup

Cup Wrapped
In Paper.

Cup Dropped
From Table Paper Flattened

Effect: A cup vanishes when wrapped in a sheet of paper.
Secret:
A piece of paper wrapped around the cup will retain its shape - even after the magician has secretly 
dropped the cup into his lap.
Props:
-- A cup
-- A crumpled up dollar bill and a sheet of paper or nupkin which can cover the cup completely with 

some overlap. (Not included)
Presentation:
Place the cup over the crumpled up bill and wrap a piece of paper around it. Tell the spectator you are 
going to vanish the bill to distract spectator‛s attention to the cup. Then you lift up the paper and 
cup again to show the crumpled up bill is still on the table whilst moving the wrapped cup slightly 
towards you.
Just clear of the table, relax your hold so that the cup is allowed to drop quietly into your lap out of 
sight. When you again place the paper over the crumpted up bill, you must convince the spectator 
that you are replacing both paper and cup. Wave your hand mysteriously over the "cup" and claim 
that you will make the crumpled up bill vanish. You then smash your hand down onto the paper, which 
will be flatten, given the illusion that the "cup" has penetrated the table. Bring the cup from under 
the table and say 'Oops, wrong object!'. The entire time, the spectator's attention will have been 
distracted from the cup.
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Basic Action: Multiply to two balls
1./ Place the ball shell over a ball, so it appear to be one ball only. Hold it in your right hand between your 
thumb and index finger. Make sure you are holding the bottom and upper edge of the shell. Moreover, the 
shell has to face towards the spectator so they don't spot the gimmick. 
2./ Move your second finger to the bottom edge of the shell just under the ball, roll the ball up and hold it 
between your index and second fingers. Fig. 2 & 3
3./ To change two balls into one again, just reverse the above movements. Fig. 4

The Multiplying Balls
Effect: 
Your spectator will be mesmerized as one ball become two, then two balls become three and three become 
four all between your fingers.
Props: Three balls and a ball shell.

Note: You need to practice the basic action to perfection before moving to the next step.

Performance:
1./ Before performance, place one ball in your left pocket. Cover another ball with the shell. Hide the 

last ball in your left hand.
2./ Take the ball with the shell ball facing your spectator and hold it between your right thumb & index 

finger as shown. (Fig. 5)
3./ Use the basic action to mutiply one ball into two. (Fig. 6)
4./ Move your left hand towards your right hand. Take the ball (the one between your first & second fingers) 

and move it between your second and third fingers. At the same time, secretly place the hidden 
ball (from your left hand) into the shell. (Fig. 7 & 8)

5./ Now use the basic action to mutiply two balls into three. (Fig. 9)
6./ Using your left hand PRETEND to remove the ball (the one between your first & second fingers). 

Do not really remove it. Instead, roll the ball down and into the shell. Say a magic word and open 
the left hand to show the ball has disappeared. (Fig. 10)

7./ Now, take the ball from your pocket and place it between the third and little fingers of the right hand. 
(Fig. 11)

8./ Repeat the basic action to multiply three balls to four. Now you have four balls between your 
finger. (Fig. 12)

 ball shell
 ball shell

Move the Second Finger to
the bottom of the ball shell

 ball shellFig. 3 Fig. 4Fig. 2Fig. 1

Little
Finger

Third
Finger

Second 
FingerIndex Finger/ 

First Finger

Thumb

 ball shell

 ball shellFig. 7 Fig. 8 ball shell  ball shell
 ball shellFig. 5

Fig. 6

Fig. 9

 ball shell

Fig. 10
Fig. 11

Fig. 12
 ball shell

 ball shell

 ball shell

The Magic Card Case

Performance 1: The Vanishing Card 
Effect:
A single playing card is placed in the case and close the lid. The magician works his magic spell, and when 
the case is reopened, the card has vanished.

Secret of the Card Case:
There is a thin black plastic plate, which is the same size as the inside of the case and fits perfectly to 
the bottom of the case. This plate covers paper or cards you put into the case. By using this plate you 
will be able to make these objects disappear or reappear. Fig. 1

An astounding variety of effects can be generated with just this single innocuous-looking case. 

Preparation:
First, place the plastic plate in the lid section of the case. 
Without closing the case, leave it on the table. Fig. 2
Performance:
1./ Place the playing card in the bottom section of the case. Fig. 3
2./ Close the lid and with a magic spell. Fig. 4
3./ Reopen the box to show that the card has vanished. Fig. 5

Fig. 1

Plastic Plate

Lid section

Lid
Bottom

Fig. 2

Props:
    A playing card
    A plastic case

Fig. 4 Fig. 5Fig. 3
Performance 2: The Appearing
Effect:
A playing card magically appears from an empty case.

Preparation:
Place a single playing card facedown in the lid section of the case and 
place the plastic plate over it. Fig. 6
Performance:
1./ Show your spectator the empty Card Case and close the lid. Fig. 7
2./ Cast your magic spell with a flourish, reopen the case to show a playing card has appeared in the case. 

Fig. 8

Fig. 7 Fig. 8

Fig. 6

close the case

close the case open the case

open the case
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The Paddle Tricks

Performance:
1./ Take the other sheet of paper and show it to your spectator. Tear it into small pieces. 
2./ Place all the pieces into the case. Announce to your spectators that you would like to have one of 

them to hold a torn piece of paper. You then reach into the case with your right hand pretending to 
pick it up, and hand it to your spectator.  (Note: You actually gave the piece that you have secretly 
palmed in your hand.)

3./ Close the case and make a magic spell. Fig. 11
4./ Reopen the case to reveal the paper has restored Fig. 12. Take out the sheet of paper and hand it to 

the person who is holding the single piece. Ask him to match the piece in his hand with the missing 
part. The piece is match ! Fig. 13.    

Performance 3: A Prediction
Props: A plastic case and a die.
Preparation: 
Take out the plastic plate, write the number "7" on a piece of paper 
& place it in the case before performance. 
Performance:
1./ Ask a volunteer to toss the die and add up the number on the opposite side of the die. (Note: It is 

always going to be 7) 
2./ Tell the volunteer that you have written your prediction on a piece of paper and have placed it in 

the case. 
3./ Then reopen the case and reveal the piece of paper which has "7" on it.

Performance 4: The Restoration
Effect:
A sheet of paper is torn into tiny pieces. One piece is given to a spectator, and the rest of the pieces 
are placed into the case. After a magic gesture, the case is reopened and the paper is found to be 
restored. But wait! A single piece seem to be missing. You then find that the piece being held by the 
spectator fits exactly to the missing part. 

Preparation:
1./ Prepare two sheets of paper so that they are exactly the 

same size. They should be a little smaller than a playing 
card. (Name cards or any other papers will do.) Fig. 9

2./ Tear a piece out of one of the corners of the sheets. Place 
the sheet into the top cover section and cover with the 
plastic plate.

3./ Conceal the small torn piece between the fingers of your 
right hand as shown in the figure. Fig. 10

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11 Fig. 12 Fig. 13
(Fig. 5)

The Coin Paddle
Effect: Coins are produced and vanished from the paddle at will.
Props: 
-- A paddle
-- Two regular coins (Not included) 
Preparation: Stick one of the coins to one side of the paddle and keep the other coin in your left palm.
By using “ The Paddle Movement “ technique that your mastered in the previous trick, you will be 
able to perform the following routines.

(Fig. 6)

Performance 1:
1./ Show both sides of the paddle are empty. Fig. 5
2./ Shield the paddle with your left forearm while secretly turning it over then remove your right 

hand to show the coin. Fig. 6

2./ While you are twisting the bar, move your hand towards your body thus showing the same side “A” 
to the spectators. Fig. 3

3./ Twist the bar by pressing your thumb on the bar from left to the right. While moving your hand 
outwards and thus showing the side “A”. Fig. 4

Note:
The paddle movement requires speed and suppleness. You should thoroughly master this technique as 
this is essential and used throughout the paddle tricks.

Performance:
1./ Hold the paddle with your right thumb and fingers and show one side to the spectators. For 

example, side “A”. Twist the bar by pressing your thumb to the bar from right to left as 
illustrated. Fig. 1 & 2

     (When you are good enough at this 
      twisting technique go to step 2.)

The Paddle Movement
Effect: This movement gives the illusion that you are showing both sides of the paddle. In fact you 

are showing the same side of the paddle to the spectators.

Fig. 1 Fig. 2

Side "A"

Fig. 3 Fig. 4

close the case open the case
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Coin Magic
Cross Over Coin
Effect:
Four coins are placed inside a container held in the Magician‛s palm, magically all coins disappear and 
reappear in his other hand.
Props:
-- A plastic container
-- 5 regular coins that fits inside the container. (Not included)
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More Ideas: 
With this paddle, you can perform several different tricks. Try sticking (double-side tape) a gem 
stone to one face of the paddle to create your own routine and patter to this tricks. Don‛t forget you 
need two identical objects one to be palmed.

(Fig. 7) (Fig. 8)

Performance 2:
3./ Pretend to drop the coin into your open left hand simultaneously closing your fist as if you are holding 

the coin. Show the coin on your left palm to the spectator and then place it in your left pocket. Fig. 7
4./ Then show both sides of paddle are empty. Fig. 8
5./ Repeat numbers 1-4, you can produce unlimited coins.

Fig. 3Fig. 2

Fig. 1

Force Color

The Magician's Forcing

Force Method:
If the spectator says the number 3 or 4, just count 
from the appropriate end to arrive on the desired color. 
If he says 1,2,5 or 6, the number must be spelled. 
(Example: 5 would be counted as F-I-V-E from the end. 
1,2, or 6 would be counted as O-N-E, T-W-O or S-I-X 
from the other end as shown.

Effect: 
The magician shows a paddle with six different colors on both sides. A spectator is asked to choose a 
number from one to six. The performer then shows a color, which corresponds with the chosen 
number. The paddle is turned over, and it has changed entirely to the selected color.
Props:
A stick. Upon examining the paddle, you will note that one side is multi-colored, the other is one solid 
color. By using the technique of "The Paddle Movement", you are able to seemingly show that both 
sides are the same.

Force Color
S I X
T W O
O N E
1 2 3

4 3 2 1
E V I F

___
___

__
__
__
__

Presentation:
1./ Perform "The Paddle Movement" that you mastered in the previous section to show the paddle has 

six different colors on both sides. (Fig. 1)
2./ Ask the spectator to name a number from one to six. Count (or spell) to the desired color, and ask 

the spectator to name that color.
3./ When he does, just turn the paddle over (Fig. 2) and show that it has changed to his selected color. 

(Fig. 3).

The Color Changing

4./ When you reopen your left hand, the back of the container with a coin stuck will be showing to 
the spectator. Fig. 4

5./ Use your right hand to pick up the container and at the same time, close your left fist to hide the 
coins left behind. Fig. 5

6./ Hold the container in your right hand with the single coin showing Fig. 6 
      (Note: The spectator will think that there is an entire stack of coins.)

7./ You then close your right fist. When reopen your right hand, use your fingers to turn the container 
over to show all coins have vanished. At the same time, open your left fist to show all the coins 
have vanished. This create an illusion as the coins have jumped from one hand to the other. Fig. 7

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 4 Fig. 5

Preparation:
Before performance, stick a coin onto the back of the container with 
a small piece of double-sided tape then turn it over as illustrated.

Performance:
1./ Display the container as shown. Fig. 1
2./ Place the coins one by one into the container. Fig. 2
3./ Then close your left hand and secretly flip the whole stack of coins over. Fig. 3

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Back

Stick a coin
at the back
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4./ Now, grasp the front edge of the handkerchief with your left hand to show the coin is still there. 
Fig. 5

5./ With your left hand, grasp both edges of the handkerchief and cover the coin as shown Fig. 6
6./ You are now actually holding the coin outside the back of the handkerchief . Fig. 7

Fig. 5 Fig. 6

7./ With your left hand grasp the coin through the double layers fabric and with your other hand 
grasp the handkerchief as shown Fig. 8

8./ Then with your right hand twist the lower part of the handkerchief around the coin so the shape 
of the coin becomes visible under the fabric. Fig. 9 & 10

Fig. 11

Fig. 7

Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10

Coin In Ear Trick
Props: A regular coin 
Presentation:
1./ Do this by resting a coin on your second and third finger with your fingers curled palm down. Fig. 1
2./ Push the coin with your thumb towards the finger tips of both second and third fingers, while 

strengthening both fingers to allow the coin slide to the top Fig. 2
3./ Simply move your hand quickly next to your spectator‛s ear and it will appear
      you have produced a coin from his/her ear. Fig. 3

Effect:
A coin magically drops into a bottle despite 'impossible' restrictions. This is a very clever stunt which is 
ideal to perform at the dinner table or in a restaurant.
Props: A regular coin, a matchstick and a bottle which is wide enough at the neck to allow the coin to 

drop inside. (Not included)
Performance:
Snap the match carefully in the middle, without breaking it completely. Balance it on top of the bottle 
and then place the coin on top of the match so that it is directly over the opening of the bottle (see 
illustration). Now challenge anybody to get the coin into the bottle without touching the coin, the match, 
the bottle or even the table which the bottle is resting on. 
No one will be able to do it.
All you have to do is put a drop of water on to the folded point 
where the match was broken. The match will 'magically' open up 
by itself and the coin will fall into the bottle.

Apply water here

Coin Into The Bottle

Coin Through Handkerchief
Effect:
A coin has penetrated the handkerchief while leaving no holes or any damage on it.
Props: 
-- A handkerchief 
-- A coin 

Performance:
1./ First display the coin by holding it between the fingertips of your right thumb and first two 

fingers. Fig.1
2./ Cover the coin with your left hand. (Note: The coin should be under the centre of the 

handkerchief.) Fig. 2
3./ With your left hand pretend to adjust the handkerchief around the coin, whilst secretly take a 

small bit of cloth behind the coin and hold it with your right thumb shown Fig 3 & 4

Fig. 2Fig. 1
Fig. 3

Fig. 4

Note: It will appear to the audience as if the handkerchief is covered completely over the coin.

9./ Slowly push the coin upward in the handkerchief until it come into view. This give an illusion as the 
coin has penetrated the handkerchief. Fig 11

10./ Finally, you can pass the coin and handkerchief to your spectator for examination.

Note: 
It will be more convincing of this trick if you use a borrowed coin.
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Disappearing A Coin
Effect: Make a coin disappears as you switch it from one hand to another!
Performance:
Show a coin in your right palm. Pretend to drop it into your left hand but, by squeezing your thumb 
and little finger together, actually keep it in your right hand. Close your left hand immediately as if 
holding the coin and turn it palm down. Keep your right hand looking relaxed but secretly holding the 
coin. Transfer the attention of the spectator to your left hand by bringing it into view and making a 
crumbling motion as if the coin is turning into dust. Finally open your hand with your palm towards the 
spectator, to show it empty.
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Preparation:
Sit at a table with your side to the spectator. If you are right handed (that is the hand you do most 
things with), sit with your left hand towards the spectator, and vice versa if you are left-handed.

Remarks: 
To succeed with this trick you need to keep the same "beat" going when counting. Don‛t pause 
between any of the taps of the coin, especially not before the third tap!

Presentations:
1./ Put the coin in the hand closest to the spectator and hold it up, explaining that it will disappear 

once you tap it sharply three times with your pencil.
2./ Hold the end of the pencil with the fingers of your other hand and bring it up into the air until it 

is level with your ear.
3./ Bring the pencil down and tap the coin sharply with it while exclaiming a really loud "One".
4./ Do this again- bringing the pencil up to exactly the same high and down again, tapping the coin and 

saying "Two".
5./ Without missing a beat, bring the pencil up one more time, this time sliding it easily and quickly 

behind your ear! Now bring your empty hand down, saying "Three", and look really surprised to 
discover the pencil has vanished.

6./ Turn away from the spectator, without showing the pencil if possible, and mutter something about 
having to go and practice the trick more.

Fig. 1

One ...

Fig. 3

Three ...

Fig. 2

Two ...

Something Goes!
Effect:
A magician is going to make a coin disappear simply by tapping the coin with a small pencil, showing the 
coin in his palm and holding the pencil in the other hand. It seems he has made the wrong object 
disappeared. But when the pencil appears the coin disappears magically. 

Fig. 1 Fig. 2

The Disappearing Coin 
Presentations:
7./ Reach up with your dominant hand to remove the pencil from behind your ear – while you are 

removing the pencil with one hand. Quickly tip the coin which in your other hand into your lap. Fig. 1
8./ As the coin leaves your hand, close you hand into a fist ( you want the spectator to think you are 

still holding the coin )
9./ Say something along the lines of “ Well I tricked you there, but now let me really make the coin 

disappear.” Lift up the pencil and tap your closed fist with it, then open your hand to show the coin 
has gone!
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The Backward Ghost
This is a great follow-up trick for Ghost Coin..
Repeat the preparation but this time pour a little water into the glass.
The performance is the same but this time when you remove the handkerchief the coin appears to be 
lying on the bottom of the glass.
Say: “The coin is under water so I can‛t tamper with it. Note that the coin is heads-up.” 
“We‛ll cover it for a moment.‛‛ Cover the glass again and when you uncover it the coin has changed to 
tails-up.
Finally cover the glass again and this time the coin penetrates the glass.

Performance: 
An extra element has been added to the Ghost Coin. First cover the borrowed coin with a 
handkerchief and ask the spectator to grip the coin through the cloth.
Then pour a little water into the glass. Hold the glass on your outstretched left palm. Tell the 
spectator to lower the handkerchief over the glass and release the coin. Again the glass is tilted so 
the coin hits the side of the glass and falls into the left palm.
Ask the spectator to release the handerchief so it is loosely draped over the glass. Grip the glass 
through the cloth and move it forward so that the glass is directly over the coin.
Remove the handkerchief and the spectator will see the coin resting at the bottom of the glass of 
water. It is an illusion but it looks exactly as if the coin rests at the bottom of the glass and not 
under it.
Ask the spectator to note whether the coin is heads-up or tails-up then cover the glass with the 
handkerchief and lift the glass slightly up with your right hand while your left fingers curl in and turn 
the coin over.
Replace the glass and take away the handkerchief. The spectator sees that the coin has turned over 
while under water!

Ghost Coin
Effect: A coin passes through solid glass.
Props: A glass tumbler, a coin. (Not included)
Performance:
1./ Drape the handkerchief over the coin and ask a spectator to grip the coin through the material. 
     Ask him: ‘Have you noticed how glass tumblers have become much thinner lately?‛
2./ Pick up the glass and place it mouth-up on your outstretched left palm. 
     Ask the spectator to lower the handkerchief over the glass and release the coin so it drops into 

the glass. 
     He thinks he hears it fall into the glass, in fact, when the handkerchief completely covers the glass, 

you secretly tilt it at an angle. So the coin hit the side of the glass and fall into your left palm. 
3./ Ask the spectator to release the handkerchief so it is loosely drapes over the glass. Grasp the glass 

and handkerchief with your right hand. Say, “This glass is so thin that a coin can penetrate it. 
Shake the glass while release the coin in your left palm to allow the coin to fall down on the tabel. 
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Hole In The Pocket
Props: A coin. (Not included)
Effect: 
A coin dropped through a hole in one pocket appears under the opposite foot.
Preparation:
Secretly place a coin on the floor and cover it with your left foot. Another easy way to prepare the 
trick is to have the coin in your hand and pretend to drop a paper napkin to the floor, while retrieving 
the napkin and leave the coin on the floor under your left foot. 
Performance: 
Borrow a similar coin from a spectator and ask him to sign on it.
Take the coin and say that you have a hole in your trouser pocket. Place the coin in your right trouser 
pocket. Bring out your hand and show it empty. 
Shake your leg so that the coin supposedly tumbles down the trouser leg to the floor. 
Say, “The puzzling thing is that the hole is in the other pocket, so the coin ends up here.” As you 
finish this sentence, lift up your left foot to reveal the coin. 
Pick up the coin and place it in your right trouser pocket, acting as if the coin is yours. Leave it in the 
pocket and secretly take the other coin with the audience‛s signature on it in your hand. Say, “ Is this 
coin yours or did you give it to me?” Then give the coin to the audience. Naturally he will check the 
mark on the coin.

Sealed Silver
Props: An envelope, two dimes, a nickel, a penny and a handkerchief. 
Effect:
Three different coins are covered with a handkerchief. When the handkerchief is removed, one of 
the coins has disappeared & reappeared in an envelope.
Preparation:
Before your performance, tuck an extra dime firmly in one of the corners of the envelope, then add 
the other three coins. 
Performance:
1./ Remove the three coins, i.e: a dime, a nickel and a penny from the envelope and leave the extra 

dime behind in the envelope. 
2./ Fold the envelope and place it in the spectator's jacket pocket.
3./ Hold the three coins between your left thumb and fingers with the dime a bit higher than the 

other two coins . 
4./ Drape the handkerchief over the coins. 
5./ Grasp the front edge of the handkerchief with your right hand, to show the audience that the 

coins are in position, then cover it again. While you are covering the handkerchief over the coins 
again, you simultaneously grasp the dime through the handkerchief with your right thumb & 
forefingers & place the handkerchief & the dime to your pocket. 

6./ Toss the nickel & the penny onto the table, showing that the dime has vanished! Then ask your 
spectator to remove the envelope and to open it. He will be amazed that the dime has reappear in 
the envelope !

Merlin‛s Magic
Effect: Seven coins become eight when a spectator catches an invisible one.
Props:
A big hard covered book. You can make a dustjacket showing magic signs, etc. (Not included)
Preparation: 
Place seven coins between the centre pages of the book and place an eighth coin in the spine.
Performance: 
Pick up the book with the coins inside. Say: ‘This is an ancient magic spell book written by Merlin the magician.‛    
Open the book and ask the spectator to count them. Obviously there are seven. Ask him to cup his 
hands and slide the coins into his hand.
The extra coin in the spine of the book will slide out too. Tell him to close his hands tightly around 
the coins.
Make a tossing motion as if you are tossing a coin into the air toward the spectator.
Then ask the spectator to count the coins. He started with seven, but now he has eight!

The Escape Artist
Props: Three coins. (Not included)
Preparation: Seated at a table with your patsy opposite you alone (he must be wearing a jacket.)
Performance:
The secret is in the presentation. Ask to borrow three coins. The coins may be marked by the spectator.
Show that your hands are empty and your sleeves rolled up. 
Say: “Magicians are accused of using their sleeves, for this trick I‛m going to use your sleeve.” Hold 
the three coins in your right hand as you speak. The right elbow rests on the table.
Say,  “I‛d like you to place your arm like this.” The presentation is important here. As you say, “…like 
this,” rest your left arm on the table and place your head against your left hand. As he does this, say, 
“ No, the other hand.” Your right arm swings forward and you touch his left arm near the elbow.This 
is done to indicate that he is to use his left arm. But as you gesture in this way, simply leave behind 
one coin on the table near his left elbow.
Your right hand swings up to its original position. The right elbow always stays in contact with the 
table top during the back and forth swings of the right arm. The spectator can‛t see the coin you‛ve 
left behind on the table because his own arm blocks it from his view. For you the tricks is over, but 
for the spectator‛s it has yet to begin.
Drop the two coins into the spectator‛s jacket sleeve and say, “I‛m going to drop these three coins 
into your sleeve. Since you now have them, there is no way I can tamper with the coins.” Show both 
your hands empty as you talk.
I‛m going to try to cause one of those three coins to pass through your sleeve. 
With both hands grasp the spectator‛s left jacket, sleeve near the elbow. Tug on the sleeve a bit as 
if looking for a seam. As the left hand does this, the right hand quietly picks up the coin that was 
secretly placed on the table.
Push this coin against the spectator‛s sleeve. Say, “I think I‛ve got it,” and then, with a quick pull, 
pretend to pull the coin out of his sleeve. He can immediately verify that the mark on the coin is his. 
When he removes the other coins from his sleeve he will see that there are only two and both are his.
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Fig. 1 Fig. 2

Sponge Sorcery Routines
General Effects:
The performer magically causes three sponge squirrels to appear, multiply, and vanish in an 
entertaining and amusing manner they even seem to multiply in the hands of the spectator.
Props: 4 sponge squirrels
Secret and Preparation:
Before you perform the tricks, place three of the sponge squirrels in your right pants pocket and one 
sponge squirrel in your left pants pocket.
Presentation: The Appearing & Disappearing Of A Squirrel
1./ With the four sponge squirrels located in your pants pockets as described, casually place your 

hand in your right pants pocket. Grasp one of the sponge squirrels in the Finger Palm Position and 
withdraw your hand. Then, reach into the air and "produce" it at the tips of your right fingers. 
You can also produce the sponge from the spectator's coat lapel, from behind his ear or any other 
appropriate place. (Fig. 1)

2./ As you display the first sponge in your right hand, position it in readiness for the Finger Palm 
Vanish by placing it on your open hand at the base of the second and third fingers. The left hand 
lies casually, palm down, on the table. (Fig. 2)

3./ Now, in one smooth flowing movement, bring both hands together while turning them over in the 
pretense of gently tossing the sponge from your right hand to your left hand. But, instead of 
actually tossing the sponge to the left hand, it is secretly retained in the second and third fingers 
of the right hand - in the Finger Palm Position. (Fig. 3)

4./ Move your right hand away (with the sponge) as you close your left hand into a loose fist. The 
first finger of your right hand should casually point toward your left fist as shown. (Fig. 4)

5./ Pause for a moment and then make a crumbling motion with your left fingers as if to cause the 
sponge to "dissolve" in your hand. Then, open your left hand to show that the sponge has vanished. 
(Fig. 5)

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Fig. 4 Fig. 5
The Flight To The Pocket
Note: The effect is that you vanished a squirrel from your left hand and caused it to reappear in your 

pants pocket.
1./ Explain to the spectator that often, when a squirrel vanishes, it manages to reappear in your right 

pocket. Reach into your right pants pocket (being careful not to expose the "vanished" squirrel that is 
now concealed in your right fingers) and grasp one of the two squirrels that are left in that pocket.

2./ Openly remove this squirrel - still keeping the first squirrel Finger 
Palmed - from your pocket and display it in your right fingertips. 
Again, be careful not to let the spectator see the squirrel which 
Finger Palmed in your right hand as you display the other squirrel. 
(Fig. 1)

Fig.1
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Large Coin Through Small Hole
Effect: Push a large coin through a small hole.
Props: A Coin ; A piece of paper ; A pencil and a pair of scissors. (Not included)
Preparation: Cut a hole of diameter aprox. 20 mm in the piece of paper.
Performance: 
Place the paper on the table. Then borrow a half dollar from spectator. Showing the coin will not go 
through the hole. Bet someone that you can push the coin through the hole without damaging the paper.
Solution: 
1./ Put the coin into the hole and hold the paper as illustrated Fig.1. 
2./ Pull up on the sides of the folded paper and the coin will fall through the hole. Fig. 2  

Million-Dollar Mystery
Props: Twelve identical coins. (Not included)

Performance:
When you place the 12 coins on the table, make sure that six are heads-up and six are tails-up. 
Scatter the coins around, then turn your back.
Ask the spectator to mix the coins further by sliding them about randomly. He can‛t turn them over, 
but he can slide them about any way he likes. 
When the coins have been mixed to the spectator‛s satisfaction, and with your back still turned, ask 
your spectator to slide any six of the coins toward you and stack them one on top of the other and 
place the stack of coins in your hand. Taking care not to accidentally turn any coin over. Then tell the 
spectator to gather the other six coins and hide them by covering them with a coffee cup or a book.
Turn and face the spectator. Secretly turn the stack of coins in your hand over. Then bring the stack 
of coins into view and place the six coins on the table one at a time. 
Remark that you have as many heads & tails showing on your six coins as the spectator has on his. He 
then checks your group of six coins and will be amazed to discover the number of heads and tails are 
the same as yours.



-21--20-

Guess Which Hand
1./ Upon completing "The Flight to the Pocket", now you hold one sponge squirrel at your right fingertips 

and one sponge squirrel secretly in the Finger Palm position of the same hand. Openly place the 
sponge squirrel from your right fingertips into the palm of your left hand as shown. (Fig. 1)

2./ Close your left hand into a fist and hold it palm up. Then, close your right hand and hold it palm down 
next to your left fist. The spectator still believes that only one sponge squirrel is being used and 
that it is in your left hand. (Fig. 2)

3./ Now, strike both fists together several times and hold your hands "crossed" at the wrist as shown. 
(Fig. 3)

4./ Ask your spectator to guess which hand you are holding the squirrel. The answer will probably be, 
"In your left hand." No matter which hand the spectator says, uncross your hands and open your 
left hand - revealing the sponge squirrel still there. (Fig. 4)

5./ Tell the spectator that it really didn't matter which hand he chose. He would have been correct in 
either case. With that, turn your right hand palm up and open your fingers to reveal the other 
sponge squirrel. It appears that this "strange effect" you spoke about has caused one squirrel to 
multiply into two! (Fig. 5)

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Fig. 4 Fig. 5
7./ Now, instruct him to close his fingers around the sponge squirrel and squeeze it tightly so it would 

be impossible for you to remove it without his knowledge. Be sure you maintain a firm grip on the 
two squirrels until the spectator's fingers are completely closed. Then, withdraw your fingers from 
his fist. (Fig. 8)

8./ Tell the spectator that you intend to cause the squirrel which you are holding to travel invisibly 
from your hand into his closed fist. (Fig. 9)

9./ Again, make a crumbling motion with your left fingers and open your hand to show it is empty. Ask 
the spectator if he felt anything happen in his hand. Whatever his answer, tell him to open his hand 
to reveal the two squirrels. (Fig. 10)

4./ As your right hand arrives above the sponge squirrel on the table, use the Two-As-One Pick Up 
Technique. (Fig. 4, 5 & 6)

5./ As you display the two sponges (as one) at the tips of your right fingers, ask the spectator to open 
his right hand and hold it palm up.

6./ Now, place the sponge(s) in the spectator's hand as you state, "here, you hold this squirrel in your 
hand while I hold the other." At this point, the spectator thinks that you still hold one squirrel in 
your left hand and that you are merely giving him the other squirrel to hold, in fact you are giving 
him both squirrels. (Fig. 7)

Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7

Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10

Spectators' Double
1./ Place a sponge squirrel on the table, while holding another one in your right hand. (Fig. 1)
2./ Now you pretend to place the squirrel which is on your right hand to your left hand, however you are 

actually palming it in your right hand. (Fig. 2)
3./ Without hesitation, move your right hand toward the sponge squirrel lying on the table. Be careful 

not to expose the sponge squirrel which Finger Palmed in your right hand. (Fig. 3)

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Two-As-One Pick Up Technique
You will need to practice the technique of two-as-one pick up of the sponges as this is required in the 
following presentation.
Performance: 
Two sponges, one Finger palmed in your right hand, and the other placed on the table. As your right 
hand arrive the sponge on the table, push the sponge with your thumb towards the finger tips of both 
second and third fingers, while strengthening both fingers to allow the sponge slide to the top. 
Immediately place the sponge directly on top of the sponge on the table, press down on both sponges 
with your first and second fingers and roll toward the tips of your right fingers where they can be 
picked up as one sponge. Because of the soft texture of sponge, this will appear to be just one sponge 
when they pinched together. 

Fig. 1 Fig. 2
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Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6

Transposition In Your Hand
1./ Take both sponges from the spectator and place them on the table in front of you about 12 inches 

apart. Then, turn your hands palm up and openly place the back of your hands on top of the sponges. 
(Fig. 1)

     This is the starting position for the next series of moves.

THE FOLLOWING STEPS (2 through 11) ARE A CLEVER SEQUENCE OF MOVES DESIGNED TO 
CONFUSE AND AMAZE THE SPECTATORS.

4./ Third, raise your left fist off the table and pick up the sponge that was beneath it with the tips 
of the right fingers. Then, close your right fingers into a fist. Hold your right fist next to your 
left fist as you say, "... ...And the left squirrel goes in the right hand". (Fig. 4 & 5)

5./ Now open both hands together to reveal the two squirrels, one in each hand. So far, NO MAGIC  
HAS HAPPENED! State that you will now do the same thing again. Unknown to the spectator, this 
"trial run" is a very important part of the mystery that is about to take place. By first executing 
this series of moves without any magic, you condition the spectators to expect the same results 
next time. (Fig. 6)

2./ First raise your right hand, turn it over, and pick up the sponge that was beneath it with the tips of 
your right thumb and finger. (Fig. 2)

3./ Second, without lifting your left hand up from the table, rest the sponge in the palm of your left 
hand. Then, close your left hand into a fist. As you do this say, "The right squirrel goes in the left 
hand." (Fig. 3)

6./ Again, place both hands on top of the two sponges in starting position for the same series of 
moves. (Fig. 7)

7./ Again, raise your right hand, turn it over and pick up the sponge squirrel beneath it in the tips of 
the right fingers. (Fig. 8)

8./ Place the sponge in the palm of the left hand and close your left fingers. Again you say. "The right 
squirrel goes in the left fist... ...". This time, however, instead of leaving the squirrel in your left 
fist, as you withdraw your right hand, secretly retain the squirrel in your right hand. (Fig. 9)

10./ Now, close your right hand into a fist around the two sponges. Hold your right fist next to your 
left fist (Fig. 12). To the spectator you have apparently just repeated Step 2 through 5, and they 
think that you now hold one sponge squirrel in each hand.

11./ Make a crumbling motion with your left fingers and slowly open it to reveal that the sponge 
squirrel has vanished. Then, open your right hand to reveal two squirrels! It appears as one 
squirrel has jumped "invisibly" from your left hand to your right hand! (Fig. 13)

9./ Now, raise up your left hand and with your right fingers pick up the sponge squirrel which lay 
beneath it. (Fig. 10 & 11)

Fig. 10 Fig. 11

Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9

Fig. 12 Fig. 13
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Impossible Penetration
Note: IF YOU HAVE BEEN SITTING AT A TABLE AS YOU PERFORM THE TRICK, YOU MUST 

NOW STAND UP FOR THE NEXT ROUTINE.
1./ After the "Transposition in Your Hands", place one sponge squirrel on the table and keep the 

other sponge squirrel in your right hand in position ready for the Finger Palm Vanish. (Fig. 1)
2./ Execute the Finger Palm Vanish, pretending to place the sponge squirrel in your left hand but 

actually retaining it Finger Palmed in your right hand. (Fig. 2, 3 & 4)
3./ Hold your closed left hand in a loose fist as if it contained the sponge squirrel and casually move 

your right hand (with the Finger Palmed sponge squirrel) away. Again, be sure to divert your 
spectator‛s attention away from your right hand. (Fig. 5)

4./ Place your left hand (which supposedly contains the sponge) into your left pants pocket as you 
explain that your clothes are made of a "special material." (Fig. 6)

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Fig. 6
Fig. 4 Fig. 5

5./ With that, move your right hand (which secretly holds the other sponge squirrel) in front of your 
left pants pocket. Your left hand is still inside your pocket. Now, with your right hand, press the 
sponge squirrel against your pants right next to where your left hand is inside your pocket. (Fig. 7)

6./ Inside your pocket, your left thumb and fingers grasp the sponge squirrel through the fabric and 
hold it between the folds of the cloth so that it is concealed from view by the material. As soon 
as the sponge squirrel is in position, move your right hand away. The "pinched" section of the 
fabric will look like a fold in the cloth.

7./ Immediately begin a "back and forth" rubbing motion with your left fingers. At the same time, 
relax your grip on the sponge through the fabric. This will cause the sponge squirrel to slowly 
emerge into view as if it was penetrating right through the cloth. (Fig. 8)

8./ When the sponge squirrel emerges almost into full view, grasp it in your right hand and pull it away 
from the pocket. At the same time, your left hand secretly secures the squirrel already in that 
pocket in the Finger Palm position. While all the attention is on the squirrel in your right hand, 
remove your left hand from your pocket with the new "secret" sponge squirrel. (Fig. 9)

Fig. 7 Fig. 9

Fig. 8

The Spectator's Hand Revisited

Fig. 1

1./ There are now three sponge squirrels in use, although the spectator is aware of only two. One 
squirrel is on the table, another is held at the tips of your right fingers, and the "secret" squirrel 
is finger palmed in your left hand. (Fig. 1)

2./ Call attention to the squirrel in your right hand while the spectator is looking at it, with your left 
hand pick up the squirrel on the table and add the "secret" squirrel to it. (Fig. 2)

3./ With your left hand, you now display the sponge squirrel which was on the table and the secret 
squirrel as one. To the spectator it appears that you hold only one squirrel in each hand. (Fig. 3)

4./ Transfer the two squirrels in your left hand to your right hand, placing them directly on top of 
the sponge squirrel in your right fingers. Say, "Now I would like you to hold these two squirrels". 
(Fig. 4)

5./ Move your right hand (which now holds the three squirrels) toward the spectator and ask him to 
open his hand so that he may take the squirrels from you. (Fig. 5)

6./ Place all three squirrels in the spectator's hand. Instruct him to close his fingers around them. 
Tell him to squeeze his fist tightly to make sure that you cannot remove them. Again, remember 
to wait until the spectator's hand is completely closed before releasing your grip on the squirrels. 
(Fig. 6)

7./ Once the spectator has a firm grip on the sponges, reach into your right pants pocket and remove 
the fourth sponge squirrel from your pocket. Openly display this squirrel and say, "You may be 
wondering how this happen. Well the secret is that I have a third squirrel which nobody knows". 
(Fig. 7)

8./ With that, execute the "Finger Palm Vanish", pretending to place the squirrel into your left hand 
but actually retaining it in the finger palm position in your right hand. (Fig. 8)

9./ Casually drop your right hand to the table and move your closed left fist next to the spectator's 
hand. (Fig. 9)

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8

10./ Make the crumbling motion with your left fingers and open it to show it empty. Instruct the 
spectator to open his hand to reveal all three squirrels. It appears that the third squirrel has 
passed invisibly from your hand to the spectator's hand. (Fig. 10)

Fig. 5
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1./ With your left hand, place the three sponge squirrels in a row on the table as Fig. 1. The fourth 
squirrel is secretly held in the curled fingers of your right hand.

2./ Execute the "two-as-one" pick-up the sponge squirrel from the table Fig. 2.
3./ Place the two sponge squirrels in your left hand and close your left fingers into a fist. Say, "One 

In The Hand." Fig. 3

-27--26-

Two In The Hand, One In The Pocket #1
1./ After "The Spectator's Hand Revisited," there are four sponge squirrels in use, although the 

spectator is only aware of three. The next sequence begins with the three sponge squirrels in a 
horizontal row in front of you and the fourth squirrel held secretly in your curled right fingers. (Fig. 1)

2./ With your right hand pick up the squirrel at the right end of the row as you execute the "two-as-one" 
pick-up. Note: In your right hand you now hold two squirrels. (Fig. 2)

3./ Place the two sponges in the palm of your left hand and close your left fingers around them as you 
say, "One in the hand." (Fig. 3)

4./ Withdraw your right hand from your left fist. Then pick up another squirrel on the table with your 
right hand as shown. (Fig. 4)

5./ Move your right hand toward your left fist. Open your left fingers just enough to place the 
sponge in your left hand. Say, "Two in the hand." Close your left fingers around the three sponge 
squirrels and withdraw your right hand from your left fist. (Fig. 5)

6./ Pick up the remaining squirrel in your right hand. (Fig. 6)
7./ Openly place the last squirrel into your right pants pocket. Say, "And one in the pocket", as your 

hand reaches in your right trouser pocket, keep the squirrel in your palm and withdraw your hand 
from your pocket. The spectator will believe that you merely placed the squirrel in your pocket. 
(Fig. 7)

8./ Now, ask the spectator, "How many squirrels are in my hand?" The answer will be, "Two". With 
that, open your left hand to reveal three squirrels! As you remark, "Maybe I went too fast. I'll do 
that again." (Fig. 8)

Fig. 9 Fig. 10

Fig. 4

Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Fig. 4

Two In The Hand, One In The Pocket #2

4./ Withdraw your right fingers from your left fist and pick up another sponge squirrel with your 
right hand (Fig. 4).

5./ Open your left fingers just enough to place the sponge squirrel into your left fist. Say, "Two in 
the hand". (Fig. 5)

6./ Now pick up the remaining sponge squirrel in your right fingertips (Fig. 6).
7./ Say, "And one in the pocket". Openly place this squirrel into your right pants pocket - BUT THIS 

TIME, LEAVE THE SQUIRREL IN YOUR POCKET. Fig. 7

8./ Withdraw your right hand from your pocket. Make the gesture allow the spectator to see that 
your right hand is empty. Do not call special attention to your right hand  -  merely show it in an 
open and casual manner so that there is no question that it is empty. (Fig. 8)

9./ As your spectator, "How many in the hand"? The answer will probably be "Two". The spectators 
are so baffled by this time, however, that there is no predicting what they will say! In any event, 
open your left hand to reveal all three squirrels. Now say, "Let's try just once more". (Fig. 9)

Fig. 5
Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8 Fig. 9
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4./ Without hesitation, move your right hand towards and pick up a squirrel. Then again pretend to 
place it in your left hand. Say "Two squirrels in my hand" Fig. 6 & 7

5./ Without pausing, pick up the last squirrel with your right hand and keep the two squirrels palmed 
behind your fingers. Say. " The last squirrel goes in the pocket " Fig. 8 & 9

6./ Immediately, place your right hand into your pocket and leave the three squirrels inside your 
pocket. Fig. 10

7./ Remove your right hand from your pocket. Ask your spectator say: "How many squirrels are in my 
hand?" Whatever the spectator say, just simply answer "No, actually they have all escaped from 
my hand!" With that. Open your left hand to show all squirrels have vanished !  Fig. 11 & 12

Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Fig. 9

Fig.10 Fig. 11 Fig. 12

Basic Technique: The Thumb Palm
"Thumb Palm" is the basic technique that you need to practice for a while before progressing to 
further steps of this trick.
-- Place a thimble on your right index finger, keep the rest of your fingers closed whilst showing the 

back of your hand to the spectator. (Fig. A)
-- Bend your first finger downwards and slip the thimble off by using your right thumb. (Fig. B). Keep 

hold of the thimble in the thumb palm position. Then return your first finger to its original position 
(Fig. C)

Thimble Tricks
Effect:
A thimble appears on your finger and then disappears. It changes color and magically appears on 4 
finger tips.

Props: 4 thimbles of different colors

Preparation:
Put the red thimble on your right index finger, and keep the stack 
of thimbles in your left pocket for later use. (Fig. 1)

Presentation: The Disappearance Of A Thimble From Your Finger Tip:
1./ Show your thimble as shown. (Fig. 2).
2./ Bend your index finger downwards and slip the thimble off by using your right thumb. (Fig. 3). 

Keep hold of the thimble in the thumb palm position. Then, return your first finger to its original 
position. (Fig. 4)

     This give the illusion that the thimble disappears from your finger.

The Color Changing Thimble
3./ Repeatedly show the back of your right hand with your index finger raised and make the thimble 

appears and disappears. (Fig. 5) 
4./ As you bend your right index finger, keep your right hand closed. Then secretly remove the red 

thimble and place it on your right little finger with your left thumb and finger. (Fig. 6) 
5./ Keep your right hand closed and pretend to get some magic powder with your left hand. As you 

reach into your left pocket secretly conceal the 3 thimbles in your left palm with the opening 
closest to your thumb crook. (Fig. 7a)

6./ Sprinkle the magic powder over your right closed hand with your left thumb and index finger keeping 
the rest of fingers closed as to conceal the thimbles.

7./ Then, show the thimble has disappeared and show your left fist and your right first finger as shown. 
(Fig. 7b)

8./ Place your right first finger to your left fist and un-noticed to the spectator, place a thimble on 
your right first finger. (Fig. 8)

Fig. A Fig. B Fig. C

Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4

Fig. 1

The Total Vanish
1./ This time, you will only have to use three sponge squirrels to perform this trick. With your left 

hand place them in a row on the table. Fig. 1 
2./ Use your right hand to pick up one of the sponge squirrels and pretend to place it on your left 

hand. Fig. 2 & 3
3./ Instead of placing the squirrel in your left hand, secretly hide the squirrel in your right hand. And 

say "One squirrel in my left hand" and use you right index finger to point to your left hand to 
distract the spectator's attention from your right hand Fig. 4 & 5

Fig. 5Fig. 4
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Dice Tricks

Remarks: 
This trick requires speed and suppleness. So practice a while before you perform.
Make sure your right hand palm is facing to you throughout the tricks.    

Thimbles On Your Finger Tips:
11./ Now, show your left fist and again place your right first finger into it and as you remove your 

right finger to show the last thimble. Say, "Not only does the color change but the thimbles 
multiply." (Fig. 16 & 17) 

12./ Then open your right hand to show 4 thimbles on your finger tips. (Fig. 18)

9./ Remove your right first finger to show that the colour of the thimble on your right first finger 
has changed. Make sure to keep your left hand closed. Then bend your right finger downwards 
and slip the thimble off. Un-noticed to the spectator you secretly place the thimble on your right 
second finger. (Fig. 9, 10 & 11) 

10./ Repeat the numbers 7 - 10 to show the color changes on the thimble and place the third thimble 
on your right middle finger. (Fig. 12, 13 & 15) 

Fig. 5 Fig. 6

Fig. 7a Fig. 7b

Fig. 8
Fig. 9 Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12
Fig. 13 Fig. 14 Fig. 15

Fig. 16 Fig. 17 Fig. 18Jumping Thimble 
Effect: Thimble appears to jump back & forth from one finger to another.
Props: One thimble
Presentation: 
1./ Place the thimble on your middle finger of your right hand, extend your left hand palm upwards. 

Place your right hand forefinger and middle finger flat onto the palm of the left hand. (Fig. 19)
2./ Raise your right hand quickly and slap your left palm with your right hand fingers but at the same 

time bend your forefinger and extend your third finger. Do it again reversing the action of the 
fingers and the thimble appears to jump back & forth from one finger to another. (Fig. 20 & 21 )

Fig. 19 Fig. 20 Fig. 21

Fig. 1
Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

The Mystery Die
Effect: Read a volunteer's mind by identifying the number he has chosen.
Props: A die, a small canister with lid & a large canister with lid.
Secret: The lid of the small canister can be see through.
Performance:
1./ Ask a spectator to choose a number on the die and place it into the small canister with the chosen 

number uppermost, then cover it with the lid. (Fig. 1)
2./ When you take hold of the small canister, tilt it slightly towards you, so that you can see through 

the lid & read the number of the die. At the same time, doing in purpose to distract the spectator‛s 
attention away from the die by asking the spectator to examine the large canister. (Fig. 2)

3./ Place the small canister upside down into the large canister and cover it with the large lid. (Fig. 3)
4./ Hold the canisters and shake few times near your ear. Act as if you are concentrating on predicting 

the number, then tell the chosen number on the die to your spectator, he/she will be amazed! (Fig. 4)
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The Dice Tunnel
Effect: The number on a die changes when it passes through the tunnel.
Props:
-- A paper tube with two windows on top and a hole underneath. 
-- A die

Performance:
1./ Hold the tube in your left hand with the hole underneath and hide it with your fingers. (Fig. 1)
2./ Place the die into the tube and remind the audience to remember the number on top shown through 

the window. (Fig. 2)
3./ Push the die forward by means of a wand or similar until it topples over. (Fig. 3)
4./ Then push it forward again and the audience will be surprised that the number of the die has now 

magically changed! (Fig. 4)

Top Tips:
Make sure you hide the hole on the bottom side of the tunnel
when you show it to the audience.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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Effect: 
You correctly predict the sum of the numbers on the top and bottom of three dice without seeing 
the actual dice!
Props: Three dice.
Preparation: Before performance, write "21" on a piece of paper and place it in an envelope.

Magical Addition

I predict the total will be
21

Disappearing Die
Props: 
-- A die and a small elastic band.
-- A regular handkerchief (Not included.)
Performance:
1./ Secretly put an elastic band around the tips of your fingers. (Fig. 1)
2./ Cover them with a handkerchief. Put the die between your slightly opened fingers and inside the 

elastic band. (Fig. 2)
3./ Give the handkerchief a sharp pull with other hand. The elastic band will be tighten and the die 

will be pulling into your palm. It gives an illusion as the die has disappeared. (Fig. 3)
4./ Shake the handkerchief to prove that the die has disappeared ensure not to allow the spectator 

to see the die trapped by the elastic band. (Fig. 4)

Fig. 1

Fig. 2 Fig. 3

Dice gets
trapped

Fig. 4

 Fig. 1  Fig. 2  Fig. 3  Fig. 4

Effect: Magically you change the number of spots on the side of a die!
Props: A die.

The Moving Spot

Performance:
1./ Hold the die between your index finger and thumb displaying one of its numbers. Fig. 1
2./ Turning your hand over you show the opposite side and its number. Fig. 2
3./ Turn the die once again and you show its original number. Fig. 3
4./ As you make the final turn, make a quarter turn of the die, it appears that the number on 

the opposite side has changed. Fig. 4

Logical Die
Props: A die and a small piece of card or paper.
Performance:
The spectator is given a die and a small square of cardboard with a vertical arrow and a horizontal 
arrow drawn upon it, each a couple of inches long. While the Magician turns his back, the spectator 
places the die on the card with any number uppermost. If the top number is odd, he gives the die a 
quarter-turn upward (vertical arrow), if the top number is even, he gives the die a quarter-turn to 
the right as shown by the other arrow.

The spectator does this at least five times. He is then told to continue until the number one shows on 
the top face. Then he gives the die one more quarter-turn (following the instructions above). A 
random number is now on top of the die. Yet the Magician‛s back still turned, immediately names the 
number now showing on top of the die.

Secret: 
Although it appears that a random number is on top, the number on top will always be the four. Reveal 
it in a suitably dramatic manner.  After five quarter-turns the die enters a ‘closed loop‛ in which the 
numbers will appear on top in the order one-four-five-six-three-two-one-etc. You may repeat the 
trick by asking him to continue turning the die until the number six comes up on top. Then he gives 
the die one more quarter-turn according to the rule. With your back turned, announce that the 
number three is on top. Of course you will be right.

EVEN

ODD
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Performance:
1./ Ask a spectator to scatter the three dice on the table, while your back is turned.
2./ When they say they have done that, ask them to add the three numbers on top to the three 

numbers in the opposite side of the dice and write down the sum on a piece of paper. When this is 
done ask the spectator to put the dice and the paper in their pocket, so there is no way you can 
see them.

3./ Once the spectator has completed their part, turn around to face the spectator. Give your 
envelope to your spectator and ask him to read the number aloud - that will be "21" ! Your 
prediction was correct! 

4./ This works because the two opposite sides of a die always add up to Seven, so the opposite sides 
of three dice will always be "21".



-35--34-

Rings & Rope Tricks
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Effect:
Three separate rings link together whenever they are hit against each other and also can be separated.
Props: 
-- Two ordinary rings. (O).
-- One key ring with gap. (K).

Presentation: 
1./ Hold the O ring in your right hand and the K ring in your left hand while concealing the gap with your 

left thumb and forefinger. Fig. 1
2./ Place O ring on top of K ring. Fig. 2
3./ Rotate the rings in and out as shown by arrows a few times. Fig. 3
4./ Now when the forefingers come together let O ring pass through the gap in the K ring. Fig. 4
5./ Return the hands to original position. Fig. 5
6./ Release O ring to show they are linked. Fig. 6
7./ Take the K ring in your left hand, again conceal the cap with your left thumb and finger, and take 

the other ordinary ring in your right hand and repeat steps 1-6 to link the rings. Fig. 7
8./ Now you have linked three rings. Fig. 8
9./ Reverse the steps to unlink the rings.

‘O’ rings ‘K’ ring

The Linking Rings

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 4

Fig. 3

Fig. 5 Fig. 6

Fig. 7 Fig. 8

Effect: The ring escaped from being tied by a rope.
Props: 
-- A rope and a ring.
-- A regular handkerchief (Not included)

The Escaping Ring

Performance:
1./ First, slip the rope through the ring, make sure the ends of the rope are knotted together so the 

ring is trapped, just as we‛ve shown in Fig. 1.
2./ Involve your spectator by asking a volunteer to hold the knotted ends while you hold the ring. Use 

the handkerchief to keep the ring out of sight of the spectator.
3./ Now tell your spectator you will need all your magic powers to free the ring without untying the 

knot of the rope! Tell the volunteer not to let go of the rope at any cost.
4./ Deliver your patter, while you keep your hands out of sight behind the handkerchief. What you 

are doing with your hands is freeing the knot and pushing the rope downwards over the ring. Fig. 2
5./ Mutter magic words as you free the ring with a flourish, ensure the rope is still held by your 

volunteer  –  Wait for wild applause! Fig. 3

Fig. 1 Fig. 3Fig. 2

K O
K O

A small gap

K O

A small gap

K

O

K

O

O
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Effect:
Magically transform three ropes of different 
lengths into three ropes of equal lengths.

The Rope Trio

Preparation: 
Cut the rope into three different lengths.
(For example: 60 cm, 40 cm & 20 cm) long

short
medium

(Approximate 60 cm)

(Approximate 20 cm)
(Approximate 40 cm)

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4

Performance:
1./ Show 3 different lengths of rope. Fig. 1
2./ Hold them in your left hand. First the shortest, next the medium and then the longest as shown. Fig. 2
3./ Bring up the bottom end of the short rope and place it next to the top end of the long rope between 

your fingers and thumb. Fig. 3 Secretly cross the top end of the long rope over the bottom end of 
the short rope. Bring up the bottom ends of the two remaining ropes. Fig. 4

longshort
medium

4./ Using your right hand take the three ends on the right as shown. It will appear that each hand 
has an end of each of the three ropes. Fig. 5

5./ Give a sharp tug to the ropes. They will become equal in length. Fig. 6
6./ A loop between the short and long rope is hidden in your left palm. Fig. 7 & 8
7./ Drop the ropes from your right hand. Hold the "loop" carefully in your left hand and use your right 

thumb and first finger to take away the "single" rope. Count it as "one." Fig. 9 & 10

8./ Return the "single" rope and  secretly  exchange it for the two "looped" ropes. Counting them as 
"two." Fig. 11, 12 & 13

9./ Take the "single" rope from your left hand, adding it to the other ropes. Count it as "three". It 
appears as if each rope was shown separately. Fig. 14 & 15

10./ Put all of the ropes into one hand. Fig. 16
11./ Pull them out one at a time to show the spectator they have returned to their former lengths. Fig. 17

Fig. 5 Fig. 6

Fig. 7 Fig. 9Fig. 8 Fig. 10
long

short medium
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Fig. 16 Fig. 17

Fig. 15Fig. 14Fig. 11 Fig. 12 Fig. 13

Magic Knot
Props: A rope.
Performance:
1./ Hold the rope as illustrated in your left hand with end "A" in your thumb 

crook and end "B" in your finger tips.
2./ Quickly pull end "A" to the right and a knot will appear.

A

B

Mystery Knot
Props: A rope.
Performance:
Make a fake knot in a length of rope, as indicated in Fig. 1, 2 and 3. Then stretch the rope completely, 
the knot will disappear.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
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One Hand Knot
Props: A long piece of rope.
Performance:
Make a knot with just one hand! Place the rope over your hand between your thumb and index finger. 
Let the rope fall between your third and little finger. Turn your hand and catch the end “A” of the 
rope between your index finger and middle finger. Holding that end let the rope slide off your hand. 
A knot will appear in the rope.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3A Fig. 4 Fig. 5
Impossible Knot
Props: A rope.
Performance:
How to make a knot without letting go of the ends of the rope? Your spectator will say, that is 
impossible, but watch it!
Cross your arms and lay the rope, in front of you on the table. With your left hand you pick up the 
right end of the rope. At the same time you take left end with your right hand. Then unfold your 
arms and "slide" the loop on the table.

Fig. 1
Fig. 2 Fig. 3

Rope Lengthening
Props: Two pieces of rope. Cut one short about 5"- 6" from the long one.
Preparation:
Before performance, tie a small piece of rope (not too tightly) (Fig. 1) around the centre of the other 
long rope. Now tie the ends of the long rope together. (Fig. 2)
Performance:
Show the 'knotted ropes' and explain there are two ways to make the two ropes into one long rope. Say: 
“Firstly by untying the ends (undo the real knotted ends of the long rope) but that leaves a knot in the 
middle or by using MAGIC.” While you are speaking, wrap the rope around your hand and when you come to 
the fake knot keep wrapping and secretly conceal the knot in your right hand (Fig. 3). Make a magic gesture 
and slowly unwrap the rope to show a long piece of rope. (Fig. 4)

Fig. 2Fig. 1 Fig. 4Fig. 3

Props:
-- A piece of rope
-- A small piece of thread
Preparation:
Before performing this trick, tie a piece of thread around the rope, so that a small loop is formed in 
the middle of the rope (Fig. 1). Hold it with your thumb & fingers (Fig. 2). Pass one end of the rope 
under the loop and then back through it and it will look as if you have tied a knot (Fig. 3).

Disappearing Knot

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Performance:
Ask a volunteer to pull on the two ends at the same time, the thread will break and the knot will 
disappear. (Fig. 4 & 5).

Fig. 4 Fig. 5
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Props: A magic wand and a piece of rope.
Performance:
1./ Ask your assistant to hold the magic wand and the rope together.
2./ Wrap one end of the rope around the wand three times. Repeat another three loops around the 

wand in the opposite direction. (Fig. 1)
3./ Tie a knote on your assistant‛s hand with both ends of the rope. (Fig. 2 & 3)
4./ Say the magic word. The assistant releases her grip and the wand falls to the table. This gives an 

escaping illusion. (Fig. 4)

The Magic Release

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4
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Win-A-Drink Card Trick 4 Kings & Aces

Props:
One King, 3 trick cards, one Blank Card and one Ace.

Preparation:
Hold the three trick Cards and the Ace and place the king and the blank face up on the table. Fig. 1

Effect: Change the Kings on four playing cards to Aces then watch them disappear completely.

Trick Cards

Performance 1: The Four Kings & Aces
Show the Aces, then close the cards and turn the pile over, so the pile is face down. Swap the Ace 
for the King and turn the pile face up by using your right hand. Then fan out the cards from left to 
right to show that all cards are Kings. (Fig. 1 ~ 9)

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 6Fig. 4

Fig. 7

Fig. 5

Fig. 8 Fig. 9
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Effect: 
A sure way of winning a drink. Show your friends three cards. Tell them to remember the two of 
Spades, which is in the middle. Despite them watching carefully you will always win a drink!

Preparation:
You will notice that the two of Spades is actually a fake half card hinged onto the Ace of Spades. 
This allows you to hide the "Buy Me A Drink" card exactly behind the fake half card “Two of Spades” 
(Fig. 1). Then you position the three of Spades on top to form a fan of cards, it looks like just three 
normal cards (Fig. 2).

Props: 
Three cards as shown Fig. A

Performance: 
1./ Show the cards face up to your friend and ask he (or she) to keep his (or her) eyes on the fan of 

the middle card. Fig. 3
     Slowly turn the cards over and ask him (or her) to remove the middle card and keep it face down 

on the table Fig. 4. It looks he is removing the two of Spades. Fig. 5
2./ Keeping the remaining two cards facing you and slide the two cards closer together to hide the 

fake-hinged two of Spades. Fig. 6
3./ Your friend will be certain that he has the two of Spades. Get him to bet a drink on it. When he 

turns the card over, he discovers that he has to buy a drink for you! Fig. 7

Fig. 1

Fig. A

Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7
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Tricks with Magic Wand
The Rubber Wand
Effect: Making the magic wand wobble and bend.
Props: A magic wand.
Performance:
This is a simple optical illusion. Hold your magic wand approximately 2 cm 
from the centre and move it up and down rapidly. The wand will look like as 
it is wobbling. Next, say the Magic Words and wave your hand over the 
wand - pretending to change it back to it's original solid state.  

Suspended Wand
Effect: 
Making the magic wand appear to be suspended in mid air.
Props: A magic wand.
Performance:
Grasp your wrist with three fingers and a thumb,
secretly using your forefinger to hold the wand in place.

The Magnetic Wand
Effect: Making the magic wand appear to be stuck to your hand without being held.
Props: A magic wand.
Performance:
Take the magic wand in one hand and without letting go, push your middle finger toward your body 
and link all fingers together while placing the middle finger on top of the wand.
No one will ever notice one finger is missing!

The Floating Wand
Effect: The magic wand is floating in the air.
Props: A magic wand and a piece of invisible thread.
Preparation:
1./ Tie a piece of invisible thread in the two removable end of the wand so it forms a loop. Fig. 1
2./ Link the centre of the loop to one of your button on your jacket.
Performance:
1./ Hold the wand hard against your palms with the thread over your thumbs.
2./ Slowly move your hands apart push both hands outward to keep the thread tight and the wand will 

appear to magically float. Fig. 2

Performance 3: The Restoration
Close the cards again and replace the Blank card with the Ace, then fan out the cards slowly 
from left to right to show that all cards are restored!

Fig. 13Fig. 12

Fig. 14 Fig. 15 Fig. 16

Fig. 17 Fig. 18

Performance 2: The Disappearing Kings
Close the cards and turn them over. So the pile is face down. Replace the King with the Blank Card 
and turn the pile face up with your right hand. Then slowly fan out the cards from left to right to 
show that all cards are blank. (Fig. 10 ~ 18)

Fig. 11Fig. 10

Fig. 1 Fig. 2
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Fig. 2Fig. 1

(Spectator‛s view)

Fig. 1

(Spectator‛s view)

Fig. 2
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The Rising Wand From Bottle
Effect: 
The magic wand magically rising from the bottle under the magician's command.
Props:
-- A magic wand with removeable tips. 
-- A piece of invisible thread (3 times the length of the magic wand)
-- A bottle (Not included)
Preparation:
Remove one tip of the wand and wrap one end of the thread to it. 
Replace the tip and tie the other end of the thread to a button of your jacket.
Place the wand in your inner jacket pocket.

Performance:
1./ Remove the wand from your pocket and 
     hold it vertically with the tip which is tred by a thread downward.
2./ Place the wand into the bottle (thread end down). (Fig. 1)
3./ Hold the wand in the bottle vertically, with the open end of the bottle up. Move the bottle away from 

and towards your body to make the wand appear to move up and down in the bottle on its own. (Fig. 2)
4./ When you finish the tricks, secretly snap the thread from the wand and pass the wand and bottle 

to your spectator for inspection.

Fig. 1 Fig. 2

The Balancing Ball
Effect: The ball travels from one end to the other along the magic wand.
Props:
-- A magic wand with removeable tips
-- A piece of invisible thread
-- A ball (e.g. table tennis or similar)
Preparation:
1./ Tie the ends of a piece of invisible thread beneath the removable end of the wand so it forms a loop.
2./ Hold the wand with your thumbs between it & the thread and position them so the thread is held 

approximately 1/2”-1” away from the wand forming a hidden track for the ball. Fig. 1
3./ Tilt the wand from side to side so the ball travels from one end to the other. Fig. 2

Fig. 1 Fig. 2

The Rising Ring
Effect: Make a ring magically move along the magic wand.
Props: 
-- A magic wand with removeable tips
-- A piece of thread (three times the length of the Magic Wand)
-- A ring. (Not included)

When you finish the trick, secretly snap the thread from the wand and present the wand and ring to your 
audience for inspection.

Preparation:
1./ Remove one tip of the wand and wrap one end of the thread to it. Replace the tip and tie the 

other end of the thread to a button of your jacket. Place the wand in your inner jacket pocket. 
Take the ring from your pocket or borrow one from your spectator.

Performance:
1./ Remove the wand from your pocket and hold it vertically with the tip which is not tied by a thread 

downwards.
2./ Slide the ring on to the wand from top to bottom.
3./ If you make the wand move forwards and you lean backwards, the ring will move up and down. The 

spectator will think the ring is moving on its own, only you know it is being pulled by the invisible thread.

Fig. 1 Fig. 3Fig. 2

The Wandering Wand
Props: A magic wand.
Preparation: Stick a small piece of double side tape on your palm and place the wand on the table. 
Performance: 
1./ Use the hand with the double side tape to pick up the wand. Apply pressure and make sure it is 

firmly stuck to the wand. 
2./ Slowly open up your fingers and the wand will appear to have magically stuck on your hand.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4
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The Bottomless Glass
Effect: 
Your spectator will be amazed as you push the wand through the solid bottom of the glass.

Props:
-- A magic wand
-- A clear bottom glass (Not included)

Performance:
1./ Hold a glass in your left hand and the magic wand in your right hand.
2./ Push the wand into the glass so that it hits the inside bottom of the glass.
3./ Remove the wand and turn the glass over and tap the outside bottom of the glass.
4./ Repeat steps 2 and 3 several times to prove that the glass has a solid bottom.
5./ Now push the wand into the glass quickly slipping it between the glass and the palm of your left 

hand. Push the wand further, so it seems to pass through the bottom of the glass.
6./ Now withdraw the wand instantly. Looking quizzically at the bottom of the glass as if you were not 

quite sure what had happened.

The Improved Floating Wand
Effect: A wand appears to float freely in the air.
Preperation: Stick a small piece of double-side tape on one of your middle fingers near the end.
Performance:
1./ Place the wand on the table in front of you.
2./ Pretend to concentrate on the wand & tell your spectator that you are going to use your magic 

power to make the wand float.
3./ Interlock your fingers so that they are on the same side as your palms allow only one of your 

middle fingers can be moved freely. (Fig. 1)
4./ Then lower your hands over the wand and let it stick to your middle finger with the piece of 

tape on it. (Fig. 2)
5./ Raise your hands (Note: back of your hands towards the spectator) and move slowly of your 

middle fingers with the wand around (Fig. 3).
6./ It looks like the wand is floating & moving freely in the air.

Fig. 3Tape Fig. 2Tape Fig. 1

Wand Through Handkerchief 
Effect: A magic wand appears to pass through a handkerchief without leaving a hole.
Props: 
-- A magic wand
-- A regular handkerchief (Not included)
Performance:
Closed your left hand to make a fist, cover the handkerchief over it and make a 'Well' with the wand. 
Push the wand into the 'Well' few times to show it is trapped by the handkerchief. Every time you 
push you have to apply more effort to make a deeper 'Well'. Repeat this action until you can see a 
hole which is between the crook of your thumb and the handkerchief and that secret hole will allow 
you to put the wand through it. 
This give an illusion that the wand has passed the handkerchief.
Note: You need to practice this trick before you can do it naturally.

Hole between the crook
of your thumb.

Fig. 1 Fig. 2

Spectator‛s view
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The Thumb Tip Tricks

Preparation:
Tuck the silk into the trick thumb and put it on your right thumb as illustrated in Fig. A.

Effect:
A Magician shows his hands are empty. He then plucks some magic powder from thin air and sprinkles 
it over his fist. A silk handkerchief is magically produced and finally disappeared.

Props:
-- A thumb tip
-- A small handkerchief (Not included)

Basic Technique of showing hands empty:
This method is used to show the hands are empty. Always use when starting and ending the trick.
1./ Show your hands are empty by hiding your right thumb behind your left hand with palms 

facing to the spectator as shown. (Fig. 1)
This method is used during the performance. Keep your hands moving smoothly at all the times.
2./ Show your hand with finger tips and thumbs pointing to the spectator. Move your hands smoothly 

so the spectator will not spot on your trick thumb. (Fig. 2)

Fig. 1 Fig. 2Remarks:
Practice this trick in front of a mirror, so you can see what to improve. Remember the Basic Technique 
of showing your hands and always position yourself to hide the trick thumb from the spectator while 
performing.

Fig. A

5./ Grip the handkerchief with your right finger and thumb. Ensure that you keep your thumb 
behind the handkerchief. (Fig. 10)

6./ Hold the silk at both upper corners with both hands and show to the spectator. (Fig. 11)

3./ Then use your right thumb and first finger to pull out the handkerchief from your left fist 
(Note: Be sure to hold the trick thumb properly in your left fist while you are pulling the 
handkerchief.) (Fig. 7)

4./ When the handkerchief is removed, place your right thumb in your left fist quickly. So that 
the spectator does not see you put on the trick thumb. (Fig. 8 & 9) 

Presentation: Handkerchief From Thin Air
1./ Show both hands are empty by using the Basic Technique 1. (Fig. 1) . Then move both hands 

with your finger tips and thumb pointing to the spectator (Basic Technique 2. Fig. 2) and 
quickly place your left hand over your right hand unnoticed to the spectator slip the thumb 
tip into your left palm. (Fig. 3, 4 & 5) 

2./ Hold the trick thumb in your left fist, pretend to pluck some magic powder from thin air 
with the other hand and sprinkle over your left fist. (Fig. 6)

Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6

The Unharmed Wand
Effect: 
A magic wand is pressed against a spectator‛s arm. It seems that it is passing through the arm, but the 
spectator does not seem to be hurt.
Props: A magic wand with removeable tips.
Performance:
1./ Set both tips as shown Fig. 1.
2./ Hold tip "B" with your right thumb and index finger ensure the other fingers are positioned as 

shown Fig. 2.
3./ Slide the tip to the opposite direction against the spectator‛s arm while hiding the remaining part of the 

wand behind your arm. This gives the illusion that the wand has penetrated the spectator‛s arm. Fig. 3

Performance: The Shrinking Wand
5./ Hold the magic wand by pressing your left thumb on the end of the tube and your right thumb and 

fingers on the other white tip. (Fig. 4)
6./ Slowly slide tip "B" with your right thumb and fingers along the tube to the left until it reaches almost 

to the other end. Ensure the remaining part of the tube is hidden by your right arm throughout the trick. 
(Fig. 5 & 6)

Performance:
1./ Set both tips as shown. Fig. 1
2./ Hold the end of the tube and a bit of the white tip with your right thumb and fingers while hiding the 

remaining part of the wand with your right arm and your left thumb and fingers on the other white tip.
3./ Slowly slide tip "B" with your right thumb and fingers along the tube all the way to the right until 

it reaches to the end of the other side. (Fig. 2)
4./ Secretly adjust the white tip in your left hand so it is flush with the end of the tube to show the 

complete length of wand. (Fig. 3)

Effect:
A small wand magically grows in size to become a large wand and then is restored to its original size. 
Props: A magic wand with removeable tips.

Fig. 2 Fig. 3

Tip "B"

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 2 Fig. 3

Tip "B"

Right Left

Right

Left

B

Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6

Tip "B"

The Growing Wand
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Thumb Stretching
Effect: A thumb apparently stretched to twice its normal length.
Props: A thumb tip
Presentation:
1./ Wear the thumb tip on your left thumb.
2./ Wrap your right fingers around it, make sure the thumb tip is held by the little finger of your 

right hand and also the gimmick is hidden in the smae position properly.
3./ Withdraw your left thumb slowly. Then leaves the thumb tip in the right hand.
4./ With the thumb tip extending slightly from your right fist, making facial expression as thought 

you were stretching it. (See Fig. 1 & 2) THUMB TIP

Fig. 1 Fig. 2

Solid Sugar  
Effect: Normal sugar magically changes to a sugar cube.
Props: 
-- A thumb tip
-- A sugar cube and some normal sugar (Not included)
Presentation:
1./ Palm a sugar cube and the thumb tip in your left fist and pour some normal sugar into the thumb tip. Fig. 1
2./ Push it down with your right thumb explaining that you need to apply pressure to make a cube. Fig. 2 
3./ Withdraw your right thumb with the thumb tip on, making sure your fingers hide it from the 

spectator‛s view. Slowly open your left hand to reveal the suger cube. Fig. 3

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Paper To Money 
Effect: Change a paper to real money!
Props:
- A thumb tip
- A bill and a piece of blank paper of the same size as the bill. (Not included)
Preparation:
Pleat fold a bill completely and fold it in half to further reduce the size of the bill. Palm both thumb 
tip and the folded bill in your left hand. Fig. 1 - 3

Performance:
1./ Firstly, show a piece of blank paper and tell the spectator you are going to magically change this 

into real money. 
2./ At the same time, pleat fold the paper in the same way as you did for the bill. 
3./ Put the blank folded bill inside the thumb tip and at the same time putting your right thumb into 

the thumb tip.
4./ Pull your right hand out and you should have the thumb tip withdrawn from your left hand at the 

same time. Be aware don't let the spectator to spot the thumb tip.
5./ Make a magic flourish to your left hand to distract spectator's attention from your right hand. 
6./ Then open your left hand and slowly unfold the bill and your spectator will be amazed!

Disappearing Handkerchief
7./ Release your left hand, place your left hand over your right hand and start to slide the silk 

through your left hand. Repeat this movement a few times. Then unnoticed to the spectator, 
remove the trick thumb and hold it secretly in your left hand. In the meantime, pull out the silk 
with your right hand. (Fig. 12, 13, 14 & 15)

8./ Hold the trick thumb in your left fist, tuck the silk into your left fist with your right fingers. 
(Note: In fact you are tucking the silk into the trick thumb.) 

9./ When the silk is completely inside the trick thumb, place your right thumb in your left fist quickly 
to put on the trick thumb. (Fig. 16) Then remove your right hand showing it is empty. (Note: 
Refer to the Basic Technique)

10./ Keep your left hand closed and say that you need some magic powder. Then pretend to get it from 
your pocket with your right hand. While you secretly take off your trick thumb and leave it in your 
pocket. (Fig. 17 & 18)

11./ Pretend to sprinkle the magic powder over your left fist. Then ask a volunteer to blow on it. 
Finally open to reveal the silk has disappeared. (Fig. 19 & 20)

Fig. 12

Fig. 17 Fig. 18 Fig. 19 Fig. 20

Fig. 13 Fig. 14 Fig. 15 Fig. 16

Fig. 7 Fig. 8 Fig. 11
Fig. 10

Fig. 9

Folded bill
and thumb tip
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Inflated Money
Effect: Coins produced from a rolled bill.
Props:
- A thumb tip
- 2to 3 small coins
- A dollar bill 
Performance:
1./ Before you perform the trick, you need to put few coins in the thumb tip then wear the thumb tip 

on your right thumb.
2./ Borrow a bill from a volunteer. Roll the bill up to form a tube, and when finish,push your right 

thumb inside the tube. Fig. 1
3./ When you withdraw your right hand, you secretly leave the thumb tip there. Fig. 2
4./ Grip the tube and the thumb tip firmly and pour out the coins onto the table. 
5./ With an immediate action you push your right thumb inside the rolled bill which you are holding in 

your left hand,and secretly put your right thumb into the thumb tip again. Now slowly unroll the 
bill with your left hand and hide your thumb tip behind the bill at the same time!

Indestructible Match
Effect: A wooden match is broken in three pieces & put in the magician‛s closed fist. Then magically restored!
Props:
-- A thumb tip
-- 2 wooden matchsticks (Not included)
Preparation:
Hold the thumb tip and one wooden match in your left hand. The match is held alongside the thumb 
tip. Place another wooden match in your right jacket pocket.
Presentation:
1./ Openly remove the match from your right jacket pocket and snap it in three pieces.
2./ Raise your left hand, which is closed into a fist.
3./ Tuck the three sections of the broken match inside with your right thumb. Withdraw your right 

thumb with the thumb tip on it making sure your fingers hide it from the spectator‛s view.
4./ Slowly open your left hand to show the wooden match has restored!

Vanishing A Coin
Effect: A coin vanishes from the magician's hand.
Props: 
- A thumb tip 
- A coin (Not included)
Performance:
1./ Before you perform the trick, secretly hold the thumb tip in your left hand ensure the bottom of the 

thumb tip (where the hole is) is closer to the crook between your thumb and first finger. 
2./ Show a coin between your thumb and index finger of your right hand.
3./ Place the coin into your left fist, (Note: actually you are putting the coin in the trick thumb.) whilst 

quickly put your right thumb inside the thumb tip. When you retrieve your right hand, you should 
secretly withdraw the thumb tip from the left hand

4./ Pretend to blow on your left fist while keep your right hand casually down. Then open your left fist to 
reveal the coin has disappeared !
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6./ Tuck the folded bill in the thumb tip and when you withdraw your right hand, you should have the 
thumb tip on your right thumb.

7./ Roll up the handkerchief and place it in a box. Ask someone to look after that so no one can steal it. 
8./ Ask another spectator to select a banana and pass it to you. When you hold the banana in your right 

hand, you secretly push your right thumb into the banana deep down inside and leave the thumb tip 
there without being notice. Fig. 4

9./ Transfer the banana in your left hand, ensure to keep the hole
       which made by your thumb away from the spectator's view. 
10./ Announce that magic is going to happen, then reach into the thumb tip 
       and remove the bill with the tweezers. Fig. 5
11./ You can slowly unfold the bill and return it to the spectator for examination. 
12./ Finally, ask some one to open the box and unroll the handkerchief to reveal that the bill has vanished !

Dollar In Banana
Effect: 
A borrowed bill which serial number has been noted has disappeared from the magician's hand and 
reappeared inside a banana.
Props:
- A thumb tip
- A handkerchief 
- A banana (Not included)
- A bill (Not included)
- A tweezers (Not included)
Performance :
1./ Before you perform the trick, wear the thumb tip in your right thumb. 
2./ Borrow a bill from your spectator and ask him to remember the serial number on the bill. Pleat and 

fold the bill and further reduce the size in half so it can be placed inside the trick thumb. Fig. 1
3./ Display the handkerchief, hide the thumb tip behind the handkerchief away from spectator‛s view 

as show Fig. 2.
4./ Cover it over your left fist , make a "well' with your right thumb while you secretly place the 

thumb tip in there. Fig. 3

Fig. 1

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 2 Fig. 3

Thumb tip with folded bill.
Thumb tip
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Where's The Money?
Effect:
A marked bill vanished and reappeared in the last envelope which is sealed inside 2 extra envelopes.
Props:
- A thumb tip
- 3 envelopes of different sizes (Not included)
- A bill (Not included)
- A pencil (Not included)
Performance :
1./ Palm the thumb tip in your left hand.
2./ Borrow a bill from a volunteer and ask him to sign on it.
3./ Pleat fold the bill and fold it in half again to further reduce the size so it can be placed inside the 

trick thumb. 
4./ Tuck the folded bill in the thumb tip which you are holding in your left hand and when you 

withdraw your right hand you should have the thumb tip on your right thumb.
5./ Take the envelopes with your left hand and open the envelopes. When reach the 3rd envelope you 

secretly leave the thumb tip inside it and whilst hiding the thumb tip, withdraw the bill with your 
right hand.

6./ Show the bill to your spectator and return the bill to the volunteer for examination. 
7./ After handing the bill to the spectator, quickly get rid of the envelopes by crumpling them up and 

place it in your pocket!

The Restoration Of A Burnt Slip
Effect:
A spectator writes a name or signature on a slip of paper and return it back to you.You then pass the slip 
of paper to another spectator and ask him to set it on fire,at the end,you retrieve that slip of paper 
which was supposed to be burnt from your pocket and it has the spectator's name or signature on it!
Props:
- A thumb tip
- Two identical slips (Not included)
Preparation:
Place the other identical folded slip inside the thumb tip and wear it on your right thumb.
Performance:
1./ Ask a spectator to sign his/her name on the slip of paper,then return it to you.
2./ When you take the slip of paper from your spectator,take it with your left hand and smoothly 

transfer it to your right hand while palming both your thumb tip and the slip of paper in that hand. 
3./You then take the blank slip from inside the thumb tip and ask another spectator to set it on 

fire(Note:make sure the spectator doesn't unfold the bill.)
4./ Whilst the spectator is setting the bill on fire,secretly put your thumb tip and the slip of paper 

inside your pocket.
5./ You then retrieve the spectator's slip from your pocket and hand the slip to the spectator and 

ask him/her to unfold it,the spectator will be amazed how he is holding the supposedly burnt slip !

Cut & Restore Rubber Band
Preparation:
Prepare two ordinary rubber bands, one placed in the thumb tip which you should wear on your 
right thumb before the performance. Use another rubber band to show to your spectator.

Props:
-- A thumb tip
-- Two ordinary rubber bands
-- A pair of scissors (Not included)

Presentation:
1./ Show a rubber band and snap it for few times to prove it is not broken. Fig. 1
2./ Transfer the rubber band from your right hand to your left hand palm and at the same time, 

secretly remove the thumb tip on your left hand. Fig. 2
3./ Pull out the other band in the thumb tip with your right thumb & finger. Fig. 3
4./ Cut the rubber band and replace it into the thumb tip then secretly wear the thumb tip on your 

right thumb again. At this time, it is easy to use your right first finger to take out the original 
rubber band and show it unharmed as shown Fig. 4, 5 & 6.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6

Thumb tip
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Sleight Of Hand

Fig. 2Fig. 1 Fig. 3

Fig. 5Fig. 4

Finger Palm Vanish
Effect: 
Display a coin or anything similar that you want to vanish in your right hand and pass it to your left hand 
- causing it to vanish!
Performance:
1./ Show the object to your spectator in the palm of your right hand.
2./ Bring your hands together. Your right hand continues holding the object as your left hand approaches. 

Fig. 1 & 2
3./ Close the fingers of your left hand. This momentarily conceals the object from the spectator's view. 

At the same time, turn your right hand palm down and curl your fingers loosely around the object. Fig. 3
4./ The first finger of your right hand points at your closed left hand as you divert your spectator's 

attention to your left hand. Fig. 4
5./ Make a "crumbling" motion with your left hand as if the object were turning to dust. Continue 

pointing with your right hand as you open your left hand to show that the object has completely 
"vanished". The object is still secretly Finger Palmed in your right hand. Fig. 5

Note:
With practice until it becomes smooth and convincing. When done correctly, the spectators should 
not suspect that you really have kept the object in your right hand.

Classic Palm
To "palm" is to hold a coin (or any object) secretly in your hand so that the spectator does not 
know it is there.
Props: A coin or any small object. (Not included)
1./ Hold the object in the center of your palm by a slight contraction of your 

thumb and little finger. This causes a slight pressure on the object, enough to 
hold it firmly in place whilst moving the hand about. (Fig. 1)

2./ If this seems a bit difficult a first, you should experiment with different 
sized objects until you find the one best suited to your hands. Here is how 
your hand should look from the spectator's view, you must avoid showing your 
hand with the thumb and fingers stiff or abnormally separated. The most 
important point of all is that the hand palming the object must always look 
relaxed and completely natural. (Fig. 2)

Fig. 2

Fig. 1
Pressure

Sugar Sorcery

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4

Effect: Sugar poured into a handkerchief mysteriously vanished!
Props:
-- A thumb tip
-- A regular handkerchief and some normal sugar (Not included)
Secret:
With the "Thumb Tip", you can make small items appear or disappear whilst both hands appear empty.
Performance:
1./ Take the handkerchief between your thumb and fingers, with the Thumb Tip hidden behind the 

handkerchief (Fig. 1).
2./ Make your left hand into a fist and place the handkerchief over it. With your right thumb make a 

“well” in the handkerchief, as you do, leave the Thumb Tip behind. (Fig. 2)
3./ Pour some sugar into the hidden Thumb Tip (about 1/4 full). Use your right thumb to apparently 

push the sugar down. At this time, your thumb actually lifts the Thumb Tip and sugar away. (Fig. 3)
4./ Grip the corner of the handkerchief with your right hand and lift it away from your left hand 

revealing that the sugar has vanished. This way the handkerchief again hides the Thumb Tip. (Fig. 4)
It is well worth practicing this impressive routine until you perfect it.

Escaping Thumb 
Effect: The Magician's thumbs are tied firmly together by a rubber band, with a magic spell he 

shows that one of his thumb can move freely without untying them.
Props: 
- A thumb tip
- A handkerchief or napkin
- An ordinary rubber band or a piece of rope
Performance :
1./ Before you perform the trick, you need to wear the thumb tip on your right thumb.
2./ Put both hands together, then straighten your arms. Make sure the thumb tip gimmick is hidden 

with your right fingers. 
3./ Ask your assistant to drape the handkerchief over your hands, As soon as the handkerchief is 

draped over your hands, close both hands and straighten up both thumbs. 
4./ Ask your assistant to wrap your thumbs around with a rubber band, in fact the rubber band is 

wrapped on the thumb tip and your left thumb. This allow your right thumb can move freely. Fig. 1
      Note: Your spectator think that the thumbs are tied firmly together. 
5./ Say: " I would have to be a good magician indeed to get 
      the thumb out without being noticed." 
      As you said this, slipping your right thumb out. 
      Your spectator will be puzzled!

Important :
When wrapping the handkerchief over the thumb, make sure the part where you use the handkerchief to cover your 
thumbs are short enough for you to place your thumb back in and long enough to cover up the thumb tip completely!
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Introduction:
Keep practicing the Sleight of Hand is essential if you want to look more professional in your performance. 
Below are few simple sleight of hand techniques for coins or small objects for you to get start.
Try them and when you have more confidence, then go for more advance techniques.

Sleight Of Hand - Coin
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Thumb Palm
Hold the coin between the tips of your first two fingers.
Curl your fingers inward so the edge of the coin rests in the crotch between your thumb and 
forefinger.
Squeeze the coin to hold it in place and straighten your fingers to show the coin has disappeared.

Fig. 3Fig. 1 Fig. 2

French Drop
Performance:
Hold an object which you want to vanish between the fingers and thumb of your left hand. With 
your right hand, reach as if you are going to take the object. Your right thumb must go behind the 
object as your right fingers start to curl around it. As soon as the object is covered, you secretly 
let the object fall down into your left hand. Close your right hand into a loose fist and hold it up 
as your left hand (secretly hiding the object) drops down to your left side. It is very important to 
focus all attention onto your right hand just as if the object were there! You can now slowly open 
your hand to show that the object has vanished! As you make it vanish, you can sneak your left 
hand into your trouser pocket and leave the object behind! Make sure to practice this move 
before trying it!

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Fig. 4 Fig. 5
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Elastic Illusions
Jumping Rubber Band

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Effect:
The magician places a rubber band around his first and second fingers.He closes his hand into a 
fist. When he opens his hand the band "magically" jumps to his third and fourth fingers.

Props: A rubber band.

Performance:
1./ Place the rubber band around the base of your first and second fingers on your left hand. 

If the band is too loose, you may put it around twice. Experiment with whatever rubber 
band you are using, get the proper tension on the band. Your hand is toward the audience 
and your palm faces you. Fig. 4 & 5

2./ Close your left hand into a fist by bending your fingers into your palm. At the same time, 
secretly use the first finger of your right hand to stretch the rubber band so that he tips 
of all four fingers can be inserted into the rubber band. Fig. 6

3./ Now straighten out your fingers and the band will automatically jump to a new position 
around your left third and fourth fingers. Fig. 7

Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7

Elastrickery

Props: A rubber band.
Performance:
1./ Place a rubber band on your forefinger.
2./ Take end "A" around the middle finger of your left hand, then put it back over the 

forefinger again.
3./ With your right forefinger and thumb, hold the tip of your left forefinger.
4./ Bend your left middle finger. However tightly you may be holding your forefinger, the 

rubber band will jump off the forefinger onto the middle finger.

Effect: A rubber band seemly trapped on the forefinger, jumps onto the middle finger.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5
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The Mysterious Travelling Ring
Effect: A ring appears to defy gravity and magically travels along an elastic band.
Props: 
-- An elastic band 
-- A ring (Not included)

Presentation:
1./ Thread a ring onto a rubber band. Hold the band between your right fingers and thumb and your 

left fingers & thumb so that about 1/3 of the band is trapped between your left fingers and thumb.
2./ Pull the band as tight as you can and tilt the band so the ring falls to the left.
3./ Slowly & carefully relax the pressure on the top section of the band between the left thumb and 

forefinger of your left hand so the ring appears to travel up toward the right hand.

Slack hidden in
this hand

Effect: Two different coloured rubber bands change place on your fingers.
Props: Two different coloured rubber bands.
Performance:
1./ Place the two rubber bands on your fingers as shown.
2./ With the first two fingers of the right hand, secretly nip each of the bands.
3./ Then insert the second finger of the right hand into the loops formed by the right first 

finger and spread the loops open, using both right fingers.
4./ Fold your left hand into a fist and insert the tips of the left fingers into the opening formed 

loops by the right fingers. To you, your hand looks like this.
5./ Just straighten out your fingers in the usual way and the bands will change places.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 4 Fig. 5Fig. 3

Double Jumping Rubber Band

Effect:
This can be used as a follow-up for either the Regular or Double Jumping Rubber Bands. You 
explain that to make it impossible for the band to jump, you will encircle the tips of all the 
fingers of your left hand individually with another rubber band.
Props: Three rubber bands.
Performance:
1./ Place an additional rubber band around the tips of the fingers of your left hand, 
     as shown in the picture.
2./ Then proceed in exactly the same way as you did before: Fold your hand 

into a fist, inserting the tips of the fingers into the band which is to jump. 
Straighten out your fingers, and behold - another minor miracle - the band 
jumped just as before!

The Jumping Rubber Band Challenge

Unlinking Rubber Bands

Fig. 1 Fig. 3Fig. 2

Effect: Two linked rubber bands amazingly seperate.
Props: Two rubber bands.
Preparation: Have the rubber bands linked as in Fig 1.
Performance:
1./ Trap the rubber band in your right hand between your first and second finger tips. Whilst doing 

this, insert your first finger through the rubber loop of the same hand. (Fig. 2)
2./ Now here is the move: Release the second finger and they will seperate. To disguise this motion, 

press the middle of the rubber bands together. Slowly move them in circles. Even though the 
bands are seperated, they will appear to still be linked (Fig. 3). Simply seperate the rubber bands 
to the amazement of the audience. Practice the unlinking move over and over until you perfect it.

Release this finger 
to separate the bands.

The Unlinking Ring
Effect: Only you can magically remove the metal ring from the spring.
Props: A ring and a spring supplied. (Props 14a)
Performance:
Allow members of your spectator to examine the linked ring and spring to prove that there is no way 
without force that they can be unlinked.
When you take them back, hold the spring in your left hand and the ring in your right. Look at your 
spectator and speak as you give the ring a quick twist away from yourself (Fig. 1).
Now hold the spring at one end and show it in a horizontal position with the ring hanging from it. 
Everything looks as it did before but all you now have to do is lift the ring up and it will easily come 
off the end of the spring (Fig. 2).
Reverse these movements to get the ring back on to the spring.
A little practice will help to get your movements smooth and polished, which will puzzle and perplex 
your spectator as they will not be able to repeat your feat.

Fig. 1 Fig. 2
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3./ Ask your volunteer again which card is longer. The volunteer will be puzzled as the other card 
which appeared to be shorter.

4./ Pick up both cards in your left hand and wave your right hand over it. Then show both curved 
cards have become the same size. 
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C

C

C

C

The Puzzle Arrows

Effect:
Two curved cards are placed on the table. They look different sizes. When the magic power is 
given, they magically change to the same size.
Props: Two identical curved cards.
Secret: 
Optical illusion. When both curved cards are placed on the table, 
the right card appears to be longer than the left card.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

The Long & Short Illusion

Performance:
1./ Show two curved cards & lay them on the table. Ask a volunteer to indicate which one is longer. 

Fig. 1 & 2
2./ Pick up the other card and pretend to stretch it. Then replace it on the right next beside the 

longer card. Fig. 3

       Illusions / Puzzle (Props not included)

Jumpelastic
Props: One elastic band 
Performance: First loop the band over the first finger of your left hand. Take the loop and pass it 
behind and round the second finger and back around the tip of your first finger. Tell your friend you 
will make the band jump from your index finger to your second finger and ask him to grasp the tip of 
your index finger to try to prevent the band being removed. As he holds your finger bend your 
second finger and let the band spring free. You might need to push it a bit with your thumb. The 
elastic band will have jumped from the first finger to the second finger. Challenge you friend to 
repeat the trick.

Spectator‛s
Hand

Effect: Magically make an arrow sign on an octagonal chip changes directions! 
Props: A plastic octagonal chip with an arrow sign on both sides. 
Secret:
Hold the chip at points "A" with your thumb & first finger, tap either left or right sides of the 
chip to make it rotates. See illustration Fig. 1.
When you are holding at points "A"  and rotate the chip then you will note the the arrow signs on 
the reverse side will point in the same direction. However, by holding your thumb and fingers at 
other points B, C and D and rotate the chip then the arrow sign on the reverse side will appear to 
be pointing to different directions. Fig. 2 
This is an interesting illusion and you can create your own patter when you perform the trick!

Fig. 1 Fig. 2

A

A

A
BD

DB

CC

A

Pentwist 
Props: One elastic band and two ordinary pens with push-on tops with clips. (Not included)
Performance:
Hold the bottom of the pens in each hand one above the other with the band over the pens and under 
the clips. Without changing your grip and without changing the orientation of the pens move them so 
the top hand is at the bottom and the bottom hand is at the top. Ask your friend to take over and 
make sure he holds the pens by the tops. Then ask him to remove the twists from the elastic band 
but the band must remain held by the clips and it cannot be rotated or moved.
When he gives up take the pens from him so you hold them as before and simply reverse the first 
movement so the hands resume their original position. The twists in the elastic band will vanish.
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Spinnaband
Props: One elastic band 
Performance:
Hold a rubber band between the finger and thumb of each hand and, by rolling the right finger and 
thumb put two single twists into the band. Hand the band, as it is, to your friend and challenge him to 
remove the twists without changing his grip or letting go of either end.
When he gives up take the band and slowly move your fingers so the band is horizontal but your grip 
has not changed.
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Fig. 1
Fig. 2

Fig. 3
Fig. 4

The Magic Spot
Effect: The number of spots on the card magically changes before your eyes!
Props: A spot card supplied.
Performance:
Hold the card as in Fig. 1 and say 'On this side I have three spots' - actually you are covering the 
empty space but the spectator will think you have three spots. Now flip the card over and cover the 
single spot as shown (Fig. 2) and say 'On this side I have 4 spots'. Turn the card again and cover the 
single spot as shown (Fig. 3) and say 'but on this side I have one spot' and finally turn the card over 
again and cover the white space as shown (Fig. 4) and say 'Finally on this side I have 6 spots. Practice 
these moves until you can do it smoothly & quickly!  

Pick A Number
Effect: Ask your friend to pick a number from the card & tell them the number they chose is three. 
Props: A card supplied.

Performance:
Around seventy-five percent of the people will pick "three". 
As this trick isn't always fool proof (25% of people will pick some other number), 
it is good to do this with 3 or 4 people at once and you are sure to fool someone.

Long Or Short Illusion
Effect: One of two identical lines appears longer.
Props: A pencil, a piece of paper, a ruler.
Performance:
1./ Draw two straight parallel lines on the paper, making sure they are exactly the same length, 

say 5cm each. Position them about 2cm apart.
2./ Then draw angles as in the diagrams below on the ends of each line. You know the lines are 

the same length, but it will be hard to convince your friends because an optical illusion makes 
one appear shorter than the other.
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Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4

Arrow Abound
Props: A pencil, a sheet of paper, a glass (straight-sided), a jug of water, a table. (Not included)
Performance:
1./ Fold the sheet of paper in half and draw an arrow about 2 cm in length in the middle of one side. Fig. 1 
2./ Stand the folded sheet on a table with the arrow facing the spectator. Place the empty glass in front 

of it. Now challenge a member of the spectators to turn the arrow around without touching the 
paper or the glass. Fig. 2

3./ Of course, he can‛t do it but you do it by filling the glass with water. Fig. 3
4./ Hey presto! The arrow turns to face the opposite way! Fig. 4

Production Of A Goldfish
You know how to change ink to clear water, use this method to 
produce goldfish or any small fish you like. Just place the fish in the 
glass and you can surprise to you spectator with this great effect!

Fig. 5

Ink To Clear Water
Effect: Magically turn ink to clear water!
Props: (Not included)
-- A clear glass, a black plastic sheet, a white paper strip with one side black.
-- A regular handkerchief which is big enough to cover the glass.
Preparation: 
Place the black plastic sheet inside the glass, 
then fill it up with clear water. Fig. 1

Performance:
Show the glass of ink and a white paper strip to your spectator. Dip the paper strip in the ink as you 
secretly turn it over so the black side is showing to the spectator. Show both sides of the 
handkerchief to your spectator, then cover the glass. Casually wave your hand over the glass and 
remove the handkerchief and the plastic sheet at the same time to show that the ink has changed to 
clear water! Fig. 2 ~ 4.

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 1
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Fig. 1 Fig. 2

The Match Puzzle
Effect: How do you turn eleven matches into nine?
Props: 11 wooden matchsticks.
Performance: By positioning, use the matches to spell out the word “NINE”.

Fig. 1 Fig. 2

Antigravity  (Props not included)

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Performance:
Fill up a glass with water, then place a card over ensuring the rim is completely covered. During your 
performance say “People ask me what magic is, I say sometimes it is illusion and sometimes it is 
science!”
Then turn the glass upside down and say “Voila! Antigravity!” and slowly remove your hand to show the 
water remains suspended!

Impossibottle Tricks
Effect: 
A full and open bottle of soda is turned upside down. Defying gravity and logic. The soda 
remains suspended.
Secret & Preparation:
You are supplied with a special clear bottle cap with a hole in it. (Props 14b)
Before the trick, sneak this cap onto an open bottle. Fig. 1

Performance:
1./ Explain to your friends that you are going to attempt "the impossibottle". 
2./ Turn it upside down and when you feel sure the cap has fully attached, let go. Amazingly the liquid 

remains inside the bottle. To add to the drama you can push a pencil through the hole or even let 
matches or cocktail sticks mysteriously float up inside the bottle while it is still held upside down! 
Fig. 2

Whisk Away
This illusion is based on sound and touch together.
Performance: 
Ask a volunteer to stand facing the spectator. You stand behind the volunteer with a hand brush 
(whisk broom). Explain that you will brush the back of the volunteer‛s jacket and he must reach 
behind and grab the brush before you have brushed his back three times. While explaining, brush his 
coat so the sound is secured in his mind. Hold the broom in your left hand and with your empty right 
hand synchronised with your left pretend to brush his coat at exactly the same time. In fact you are 
brushing your own. Signal to the spectators that they must not give away the secret.  Each time he 
makes a grab he will only get your right hand.

Going By Tube 
Effect: A rolled dollar bill travels up & down on a string !
Props: A dollar bill ; Two paper clips ; Two strings about two feets each.
How to do:
Before you perform the trick, roll a dollar bill into a tube and use paper clips to hold it. Double a 
piece of string and hook its centre on the bottom clip inside the tube. A second string is looped 
through the first as shown Fig. 1

To perform the trick, pull the strings at top and bottom and the dollar bill will rise up and relax your 
grip on the lower string the bill will go down.

Paper clip

String held
in position

with paper clip

Fig. 1 Fig. 2
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