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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:  Holorgium                              DJ09944 

Varázsfölde lakói elképesztő módon mondják meg, mennyi is az idő. Vajon Varázsfölde főmágusa eltalálja, hogy a nap 

melyik óráját választottad? 

 

Ajánlott életkor:   10-14 éves varázslótanoncok számára 

A doboz tartalma:   1 óra, 17 db kártyalap (16 Hold-kártya, 1 db Nap-kártya) 

A trükk megkezdése előtt:  tedd az órát a közönség elé egy asztalra. A varázsló a kezében tartja a 16 db Hold-kártyát 

úgy, hogy a csillagokat ábrázoló felük nézzen felfelé. A Nap-kártya a pakli aljára kerül. 

A trükk kivitelezése: Varázsfölde lakói igencsak furcsa módon tartják számon az időt. Ha valaki megkérdi, mennyi az idő, 

a kártyapakli segítségét kell kérni; minden órában az adott óránk megfelelő számú kártya vándorol a pakli aljára. Egy 

órakor egy lap; három órakor három kártyalap kerül alulra. Így aztán elég egyszerűnek tűnik a pontos idő kitalálása… de 

a Varázsföldi mágusok anélkül is meg tudják mondani a pontos időt, hogy látnák, hány kártya vándorol a pakli aljára! 

A varázsló a pakli kártyát egy nézőnek adja, azt állítva, hogy kitalálja a nézők által kiválasztott órát anélkül, hogy a 

kártyákat nézné, vagy számolná.  

A varázsló hátat fordít a nézőknek, akik megállapodnak egy időpontban.  Az időpontnak megfelelő mennyiségű kártyát 

egyesével a pakli aljára teszik. Ha kész, a mágus visszaveszi a paklit, és a lapokat 12-től visszafelé számolva 1-ig az óra 

köré helyezi. A maradék kártyákat félreteszi. Az óramutatóra teszi az ujját és a közönség által meghatározott időpontra 

viszi a mutatót. A mutató által kijelölt kártyát megfordítja, és bejelenti a közönség által meghatározott időt. „….. az idő. 

Egyértelmű volt, hogy ezt választják, mert ekkor kel fel a Nap.” (A mágus által felfordított kártyalapon a Nap képe volt 

látható). 

A közönség talán azt gondolhatja, hogy a Mágus csalt és minden kártya másik oldalán a Nap látható; így a mágus 

felfordítja a lapokat – melyek túloldalán a Hold látszik. A mágus elégedetten állapítja meg, hogy a nézők ezt az időpontot 

választották, hiszen, ha megfordítja az órát, annak hátoldalán is a Nap képe látható! 

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


A titok nyitja 

 

 

A titok: az összes Hold-kártya hátlapjának kinézete azonos; 

a Nap-képet rejtő kártya hátlapja kicsit más, kevesebb 

kiscsillag látható rajta. A varázsló a trükköt a pontos idő 

meghatározásának magyarázatával kezdi; mindig ugyanazt 

a két példát hozza fel. Először így szól: „Ha egy óra van 

Varázsföldén, akkor egy lap kerül a pakli aljára” – ezzel 

együtt a pakli tetejéről egy lapot a kártyastóc aljára tesz. 

Aztán így folytatja: „három órakor három kártyalap kerül a 

kártyapakli aljára, minden óráért egy darab” – és egyesével 

a pakli aljára teszi a 3 kártyalapot.  

Amikor a mágus háttal áll a közönségnek, ők minden egyes óráért 1-1 lapot tesznek a pakli aljára – értelemszerűen az 

általuk kitalált órának megfelelően… 

 

 

Amikor a mágus visszafordul és megkapja a paklit, a 

lapokat 12-től 1-ig lassan visszafelé számolva az óra köré 

helyezi (a lassú visszaszámlálásra azért van szükség, hogy 

a mágus észrevegye azt a kártyát, melyen kevesebb 

csillag van, hiszen ez fogja mutatni a közönség által 

kitalált időpontot). Az példánkban 2 óránál látható ez a 

kártya.  

 

 

 

 

 

A mágus lassan forgatja az óramutatót; megállítja a 

kevesebb csillagot tartalmazó kártyánál és bejelenti: 

„Önök ………. órára gondoltak!” „Nem meglepő, hiszen 

nálunk ekkor kel fel a Nap!”- megfordítja a mutató által 

kijelölt kártyát, melyen a Nap-szimbólum van. Majd a 

nézők kétségeinek eloszlatása végett az óra körül kirakott 

többi lapot is átforgatja (ezeken Hold – motívum lesz 

látható). A trükk befejezéseképpen az órát is megfordítja, 

melyet szintén a Nap képe díszít.  

 


