
Djeco Magic – Fakír                DJ09937 

 

Mágusfölde fakírja látnoki képességekkel rendelkezik… hamarabb kitalálja, milyen jelet is választasz, mielőtt magad 

döntenél róla… 

A doboz tartalma: 25 db kártyalap 

A trükk megkezdése előtt: válogasd szét a 

kártyalapokat a jelzésük alapján: tegyél 4 db 

kéz-jelű kártyát az üreges varázskönyvbe 

(amiből a kártyákat kivetted), 1 kéz-jelű 

kártya kerüljön a fakír-mágus zsebébe.  A 

maradék 20 db kártyalapot rendezd öt 

azonos pakliba úgy, hogy azok sorrendje és 

elhelyezkedése azonos legyen az 1. ábrán 

mutatott sorrenddel.  

 

 

Az így összeállított 5 paklit tedd egymásra 

(nehogy megkeverd!).  A kártyák egymásra 

helyezését a 2. ábrán mutatjuk: 

 

 

 

A trükk kivitelezése: a fakír beavatja közönségét, hogy egyik különleges és varázslatos képessége az, hogy előre látja, 

milyen jelzésű kártyát fog választani a közönség egy tagja. Felmutatja a nála lévő kártyapaklit, közli, hogy a lapokat 

megkeverte, és a paklit (képes felével lefelé) átadja a közönség egy tagjának. A kiválasztott nézőt arra kéri, hogy a pakli 

tetejéről darabonként tegyen bármennyi kártyát a pakli aljára – egyesével - és egy neki tetsző kártyát képes felével 

lefelé tegyen az asztalra.  

Miután a kéréseit elmondta, a fakír hátat fordít a közönségnek; így a kártyát kiválasztó néző a többieknek is meg tudja 

mutatni a választott lapot, mielőtt azt az asztalra helyezné.  

Ha a kártya kiválasztása megtörtént, a néző visszaadja a kártyapaklit a fakírnak, aki még mindig háttal áll a közönségnek.  

Amikor a fakír visszafordul közönsége felé, állítja, már tudja, hogy a pakli tetején lévő kártya azonos a néző által 

választott, az asztalra tett lappal. Az asztalhoz megy, és egyszerre fordítja meg a néző által lerakott, illetve a pakli tetején 

lévő lapot – melyek természetesen megegyeznek! 

A fakír összeszedi az összes kártyát és visszateszi a dobozba őket. Eközben – mellékesen – megjegyzi, hogy lapul a 

kabátja zsebében egy lap, mely azonos lesz azzal a lappal, melyet a következő néző fog választani… 

A fakír kiveszi a kártyalapot zsebéből – és anélkül, hogy bárkinek a képes felét megmutatná – leteszi azt az asztalra. Most 

a többi lapot veszi ki a könyvből – odaadja egy nézőnek és megkéri, keverje meg a lapokat. A nézőt megkéri, hogy 

keverés után felezze meg a paklit, ahogy most neki azt megmutatja. A fakír megkérdezi, hogy megfordíthatja-e a 

megfelezett pakli felső lapját - a felfordított lap azonos lesz a fakír által előzőleg a zsebéből lerakott lappal! 



 

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) 

 

A titok: 

Mielőtt a trükk előadásába kezdene, a fakír az előkészületeknél leírt módon összerendezi a kártyákat. Amikor a néző 

visszaadja a paklit a fakírnak, ő háttal áll a közönségnek; gyorsan levesz a visszaadatott pakli tetejéről (gyorsan, hogy a 

közönség észre ne vegye)2 lapot, aztán még kettőt és azokat a pakli aljára teszi. Így az a 

kártya kerül a kártyastóc tetejére, melyet a néző választott. 

A trükk második részében az összes kártya a kártyalapokat 

eredetileg tároló üreges könyvbe kerül. A könyvben előzőleg 

el lettek rejtve a kéz-jelű kártyák, így amikor a mágus újból 

kiveszi a kártyapaklit, már azok a kártyák is kikerülnek a 

dobozból. A fakír megmutatja a zsebében lapuló kártyát a 

közönségnek, és leteszi azt a képes felével lefelé az asztalra. 

Ezután megkér egy nézőt, hogy a paklit keverje meg, és 

valahol válassza szét (a lapokat a hosszabb élüknél tartva, 

ahogy a következő ábrákon látható): 

 

 

A kéz-jelű kártyák mérete keskenyebb, kisebb, mint a többi 

kártyáé; ezért a fakír biztos lehet benne, hogy a 

szétválasztásnál az alsó pakli tetején biztos kéz-jelű kártya 

lesz. Ezt úgy is ellenőrizheti, hogy a kéz-jelű kártyák sarkán 

van egy megkülönböztető jelzés is.  

    

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

