
BUKI 6060

POKAZ MAGICZNY
Wiek 7+

20 trików

W sekcji potrzebujesz akcesoria zaznaczone gwiazdką, znajdują się w zestawie. 

PRZYGOTOWANIE SCENY
Użyj dużego kawałka materiału jako tła. Ustaw przed sobą
mały stolik. Przykryj stolik pasującym do tła materiałem.
Wyłącz światła, użyj dużej latarki jako reflektora. Zaproś
rodzinę i przyjaciół na swój pokaz. Ustaw krzesła przed
swoim stolikiem, tak aby każda osoba z publiczności
siedziała wygodnie. 



TWÓJ KOSTIUM
Tradycyjny kostium zawiera:cylinder, marynarkę wyjściową, białą
koszulę i muchę. 

Kostium w stylu gotyckim: czarny eyeliner, ciuchy w starym stylu. 

Kostium czarodzieja: kapelusz wiedźmy, biała koszula, długa czarna
peleryna. 

SZTUCZKA 1 – UCIĘTA LINKA

1. Umieść linkę w pudełku.

2. Przytrzymaj pudełko w lewej dłoni, a prawą otwórz je szybko! 

3. Zamknij pudełko i wyjmij koniec linki z pudełka.



SZTUCZKA 2 – WĘZEŁ PIRACKI

1. Poćwicz zawiązywanie tego fałszywego węzła, tak jak jest to
pokazane na obrazku. Pętelki powinny być jak najmniejsze, aby
sprawiały wrażenie prawdziwego węzła.

2, Pociągnij delikatnie za linkę kilka razy. Następnie
przykryj węzeł chustką. Mocno pociągnij za linkę i odkryj
chustkę: węzeł zniknął!

SZTUCZKA 3 – MAGICZNA SZUFLADA

1. Włóż zapałkę do pudełka i
zamknij je.

2. Powoli obróć pudełko tak, abyś widział logo BUKI. Otwórz pudełko. Następnie ponownie powoli obróć je 
przodem do publiczności: będą myśleli że zapałka znikła!

3. Nadal przodem do publiczności delikatnie zamknij i otwórz pudełko. Zapałka znowu się pojawiła!



SZTUCZKA 4 – SZUFLADKA NA PIENIĄDZE

1. Włóż monetę do pudełka i zamknij je.

2. Potrzyj pudełko chustką, a następnie przykryj
je. Obróć pudełko do siebie.

3. Zdejmij chustkę, otwórz pudełko i obróć w stronę publiczności: moneta znikła!

SZTUCZKA 5  - TRZASK ZAPAŁKI

1. Przed wykonaniem sztuczki, ukryj prawdziwą zapałkę w swojej
chuście, blisko jej brzegu.

2. Podczas pokazu połóż fałszywą zapałkę na środku chustki. Złóż materiał 
na trzy razy.



3. Złam palcami prawdziwą zapałkę. Rozłóż chustę, tak aby fałszywa zapałka
wypadła na stół!

SZTUCZKA 6 – LATAJĄCA ZAPAŁKA

1. Przytrzymaj kartę w dłoni obrazkiem do dołu i połóż na niej zapałkę. Upewnij
się, że karta nie jest zgięta.

2. Delikatnie ugnij brzegi karty między palcami, tak aby końce wygięły się, a
środek pozostał wklęsły. Niewidzialne nitki sprawią wrażenie, jakby twoja
zapałka latała!

SZTUCZKA 7 – LATAJĄCA MONETA

Ta sztuczka jest identyczna jak sztuczka numer 6. Możesz użyć też chusty, aby
najpierw zakryć monetę, a następnie odsłonić ją, gdy będzie „lewitować”.



SZTUCZKA 8 – SEJF

Istnieje tylko jeden sposób otwarcia tego sejfu. Przytrzymaj go w swojej lewej dłoni. Prawy kciuk połóż na 
punkcie A, a prawy palec wskazujący na punkcie B. Dobrze przećwicz ten trik, zanim pokażesz go 
publiczności. 

SZTUCZKA 9 -  ZNIKAJĄCA MONETA

1. Prosto przytrzymaj monetę pomiędzy swoim lewym palcem, a kciukiem.
2. Za pomocą prawej dłoni udaj, że szybko łapiesz monetę. W tym samym czasie,
szybko upuść monetę tak, aby wpadła w zagłębienie lewej dłoni. Nie pozwól, aby
ktokolwiek cię przyłapał.

3. Trzymając swoją prawą dłoń zaciśniętą, gap się
na nią,podczas gdy lewą trzymaj wyprostowaną.
Otwórz prawą dłoń – jest pusta!

SZTUCZKA 10 – ZAGINIONA MONETA

Wykonuj ten trik, gdy masz na sobie bluzkę z długimi, luźnymi rękawami. 



1. Podwiń prawy rękaw. Połóż chustkę na lewej ręce (tego rękawa nie
podwijaj).

2. Podnieś monetę i udaj, że wkładasz ją do lewej dłoni, pod chustką. Tak
naprawdę, włóż ją do rękawa. Odsłoń chustę. Moneta znikła z twojej lewej
dłoni!

SZTUCZKA 11 – TELEPATIA 1

1. Wybierz numer pomiędzy 1 a 60.
2. Weź do ręki 6 kart jedna po drugiej, sprawdzając czy numer który wybrałeś, znajduje się na którejś z nich. 
Jeśli tak, połóż kartę po lewej stronie, jeśli nie, to po prawej.
3. Weź do ręki karty z lewej strony i dodaj do siebie pierwsze liczby znajdujące się na górze po lewej stronie. 
Kiedy skończysz, otrzymasz liczbę, o której myślałeś!

SZTUCZKA 12 – TELEPATIA 2

1. Napisz na kartce liczbę 1089, a następnie złóż ją na pół i odłóż na stół.
2. Na drugiej kartce papieru napisz dowolną liczbę od 102 do 987, złożoną z
trzech różnych cyfr. Pod spodem napisz tę samą liczbę, ale pisaną od tyłu.
Następnie odejmij mniejszą liczbę od większej.
3. Teraz napisz wynik działania od tyłu i dodaj te dwie liczby do siebie.
Ostatecznym wynikiem będzie zawsze liczba 1089.



SZTUCZKA 13 – TELEPATIA 3

1. Zaprezentuj wybranemu członkowi publiczności 3 mazaki bez skuwek. Poproś go,
aby wybrał jeden mazak, bez mówienia ci który i  włożył ci go w dłoń, którą trzymasz
za plecami.

2. Zrób sobie szybko kropkę tym mazakiem na paznokciu
lewego kciuka, tak aby nikt nie zauważył! Poproś ochotnika, aby
odłożył mazak na miejsce.
3. Podnieś 3 mazaki. Spójrz szybko i dyskretnie na twój
paznokieć i powiedz publiczności jaki kolor mazaka znajdował
się w twojej dłoni!

SZTUCZKA 14 – METAMORFOZA

1. Ułóż na stole przed sobą kostkę i dwie kulki. Przykryj je chustą, szybko wciskając dwie
kulki w sześcian.

2. Podnieś chustę, odkrywając kostkę. Uważaj, aby nikt nie
dostrzegł dziury w kostce!

SZTUCZKA 15 – TRANSFORMACJA

1. Zamień kostkę na kulkę, wywijając ją na drugą stronę i trzymając w niej
prawy palec wskazujący. Złap wszystkie 3 kulki, aby wyglądało to tak ,
jakbyś trzymał je wszystkie w dłoni.



2. Swoją lewą dłonią zasłoń prawą. Lewym kciukiem szybko wepchnij dwie
kulki w trzecią fałszywą. Prawym kciukiem i palcem wskazującym przełóż
kulkę tak, aby z powrotem tworzyła kostkę. Otwórz dłoń i pokaż publiczności
kostkę z dwiema kulkami w środku!

SZTUCZKA 16 – ZNIKAJĄCA KOSTKA

1. Przytrzymaj kostkę z dwiema kulkami w środku w obu dłoniach. Trzymając wszystko zakryte, wciśnij 
swój prawy palec wskazujący w dziurkę w kostce, tak aby dwie kulki wypadły. Teraz możesz zaprezentować 
publiczności 3 kostki!

SZTUCZKA 17  -  MONETA I SZTYLET

1. Przygotuj sztuczkę: Wysuń suwak z pudełka, następnie włóż sztylet do
dziury na środku. Umieść monetę na suwaku i wsuń go do miejsca, w
którym wbity jest sztylet. Następnie odchyl całość w swoją stronę, tak
żeby moneta była na swoim miejscu. Wysuń suwak – uwięziłeś monetę w
środku.



2. Wsuń inną monetę do suwaka, przesuń go do miejsca wbicia sztyletu,
następnie przechyl go nieco w stronę widowni. Pierwsza moneta jest uwolniona,
a druga utknęła w środku! Przesuwaj suwakiem dopóki pierwsza moneta nie
wypadnie. Twoja publiczność będzie myślała, że moneta przeszła przez sztylet!

SZTUCZKA 18 – ZNIKAJĄCE STOPY

1.Przed wykonaniem sztuczki, poluzuj sznurówki w swoim prawym bucie. 
2. Stań prosto ze złączonymi stopami. Przytrzymaj kawałek materiału tak, aby
zakrywał twoje nogi, buty pozostaw widoczne dla widowni.

3. Cicho i prawie nieruchomo wyjmij stopę z buta, tak aby palce nadal dotykały
podłogi, a but się nie poruszył.

4. Za materiałem, zegnij swoją prawą nogę, w tym samym czasie podnosząc
materiał do wysokości tuż pod kolanami. Tak długo jak się utrzymasz,

publiczność będzie myślała, że twoja
jedna noga znikła!



5. Wersja trudniejsza: powoli opuść materiał z powrotem,
wyprostuj prawą nogę i ponownie załóż but. Podnieś materiał:
twoja noga znowu jest na miejscu!

SZTUCZKA 19- WIATROWSKAZ

1. Narysuj dużą strzałkę na kartce papieru, wskazującą
kierunek w prawo. Połóż znak i szklankę na stole, tak
aby publiczność widziała strzałkę przez szkło.

2. Wlej do szklanki wodę z butelki. Twoja publiczność
pomyśli, że strzałka zmieniła kierunek!

SZTUCZKA 20 – LATAJĄCA ŁYŻKA 

1. Poćwicz trzymanie łyżki, tak jak to pokazano na obrazku. Łyżka jest
trzymana z tyłu środkowym palcem prawej ręki.



OSTRZEŻENIE: Przeznaczone tylko dla dzieci powyżej 7. roku życia. 
OSTRZEŻENIE: Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesięcy ze względu na małe części, które mogą 
zostać połknięte. Ryzyko zadławienia.
OSTRZEŻENIE: Ryzyko uduszenia długim sznurkiem. 
ZACHOWAJ ORYGINALNE OPAKOWANIE. Kolory i zawartość mogą się nieznacznie różnić


