
DJECO MÁGUSKÉPZŐ 
 

Alaptanácsok kezdő varázslók és mágusok számára 
 

 Mielőtt közönség elé lépnél, gyakorolj tükör előtt!  
a www.djeco.com/magic/ oldalon angol és francia nyelvű demófilm segíti az előadás elsajátítását, 
de saját fantáziádra, leleményességedre is támaszkodhatsz – a trükk megoldását idegen 
nyelveken tartalmazó borítékon egy aranyszínű csíkot látsz. Ha a festéket lekaparod, egy kódot 
olvashatsz. Ha ezt beírod a gyártó honlapjára a trükk megoldása is bemutatásra kerül – kérj szülői 
segítséget, sajnos az oldalon magyar nyelvű instrukció nem található. 

 A történet-kártyák segítségével az előadás alatt könnyen emlékezetedbe idézheted a 
trükkhöz tartozó sztorit.  
A trükk megkezdése előtt – ha szükségét ítéled – tedd az emlékeztető kártyákat magad elé az 
asztalra. 

 Soha ne ismételj egy trükköt kétszer, bármennyire is kéri azt a közönség!  
A varázslós könyvecskét (amiben ezt a trükköt kaptad) jól rejtsd el a többi könyved közé a 
könyvespolcon, hogy közönséged elől a trükk rejtélye rejtve maradjon! 

 Egy igazi mágus SOHA nem fedi fel titkait! 
 Emlékezz a trükkhöz szükséges varázsigére:  

Magicam terra fieri mundum fantasy… (Fantázia földjén varázslatba öltözik a világ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Djeco MAGIC:  Dragonis                      DJ09928 
 

A Mesebeli Királyságban boldogan éldegélt egy királylány – mígnem szemet vetett rá egy 
sárkány és elrabolta! Vajon lesz-e valaki, aki megmenti Őt? 
 
A varázs trükkel próbálkozhatnak:  8-12 éves varázslótanoncok 
A varázsdoboz tartalma: 1 doboz, 2 takaró, 3 kártyalap 
 
A trükk megkezdése előtt:  
nyisd ki a dobozt, a doboz bal oldalára helyezd azt a kártyalapot, melyen a legyőzött sárkányt 
látod, a jobb oldali részbe azt a kártyát tedd, melyen a lovag látszik. (lásd: az idegen nyelvű 
szabály 1. képe) 
Aztán a kártyákra tedd rá a takaró részeket. (idegen nyelvű szabály 2. ábra) 
 
A trükk kivitelezése:  
a Mesebeli Királyság telis tele van izgalmas kalandokkal. A varázsló megmutatja a királylány 
kártyáját és elmeséli, hogy a leányzó élete milyen boldogan telik. Sajnos egy sárkány szemet 
vetett a jólelkű teremtésre, és elrabolta őt. Szerencsére Hetedhét ország legvitézebb lovagja 
a védelmére kelt és megmentette a lányt. 

 

http://www.djeco.com/magic/


A titok nyitja 
 
 
 
 

 
A titok:  
 

- a történet első részében (amikor a varázsló a lányról és az ő boldogságáról beszél) a 
mágus felmutatja a királylányt ábrázoló kártyát a közönségnek – (idegen nyelvű 
szabály 3-as ábra), 

- de szépsége miatt hamar elrabolta őt egy sárkány – a mágus megfordítja a 
királylányos kártyalapot, melynek hátulján a sárkány látható a hegyen – és így beteszi 
a lapot a dobozba. (idegen nyelvű szabály 4-es ábra) 

 
- A mágus a doboz jobb oldali részét a bal oldalira zárja (5. kép) és továbbmondja a 

mesét, miszerint a lány micsoda sanyarú körülmények közé kényszerül a sárkány 
barlangjában – majd közben kinyitja a dobozt, melyen a királylányt éppen elraboló 
sárkány látható. A mágus kiemeli a lapot a dobozból és megmutatja a szörnyű 
leányrablás képét – majd megfordítja a kártyát és bemutatja a lovagot, aki 
vállalkozott a bajba jutott leány megmentésére.  A képet a lovagos felével látszódva 
visszateszi a doboz bal oldalába és rázárja a doboz fedelét.  
 

- Mikor újból kinyitja a dobozt, a legyőzött sárkány képe látható – mert a mesékben a 
lovagok mindig erősebbek a sárkányoknál.  :D 

  
 

     


