
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 érzed – 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:  Symbolo          DJ09934 

 

Mágusföldén a varázslók hihetetlenül ügyesen bánnak a karikákkal. Szinte senki sem érti, mi történik… 

Ajánlott életkor:     10-14 éves varázslótanoncok számára 

A doboz tartalma:   1 kötél, 3 karika 

A trükk: a Mágus egymás után felmutatja a karikákat a közönségnek. Azt állítja, olyan különleges képességgel 

rendelkezik, mely lehetővé teszi számára, hogy a kötélre felfűzött karikákat kiszabadítsa anélkül, hogy a kötél végeit 

elengedné… 

A Mágus adja oda a kötelet a közönség 

egy kiválasztott tagjának és kérje meg őt, 

hogy kössön egy csomót a kötél egyik 

végére. Ezután visszakéri kötelet, ráfűzi a 

karikákat. Az egyik néző tartsa úgy a 

varázskellékeket, ahogyan az 1. ábra 

mutatja. 

 

Mágusunk koncentrál, néhányszor megtekeri a kötelet, és íme, a kezében vannak a karikák. Sőt, a karikák egy lánccá 

össze is álltak! 

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


 

 

A Titok:  

Csak a kén karika preparált, azaz nyitható. A trükk előadása során ez a karika kerüljön középre. A sorrend tehát: 

arany karika, kék karika, zöld karika. 

A mágus, mielőtt a kötél két végét rögzítené a közönség egy segítőkész tagjának hüvelykujjai körül, egy ügyes 

mozdulattal kinyitja a kék karikát és egybecsúsztatja a károm gyűrűt. Így azok már akkor összekapaszkodnak, mikor a 

kötél a segítő kezére kerül.  

Az alábbiakban ismertetjük, milyen mozdulatokkal tegye fel a kötelet a mágus a segéd kezére. A végeredménynek az 

1. ábrán láthatóhoz kell hasonlítania, a csomó a segítő bal hüvelyujjához essen.  

A Mágus bal kezét az alábbi módon (2. ábra) a kötelet tartó néző kezéhez érinti: 

 

 

A mágus bedugja egyik ujját a néző hüvelyujja mellé a kötélhez és megtekeri azt a segéd ujja körül (3. ábra) 

 

 

A karikákat a most keletkezett hurok (hüvelykujj) felé húzza (4. ábra) és még egy hurkot csinál a kötéllel a segéd ujja 

köré. (5. ábra) 

 



5. ábra 

 

A mágus kihúzza az ujját a hurkokból és ezzel egy időben kihúzza a karikákat is. (6. ábra) 

 

 

A varázslat kiszabadította mindhárom karikát, sőt, a szemek lánccá álltak össze! 


