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UN MESAJ DE LA MAGIC MIKE

V rei s\ devii magician, scamator, prestidigitator, prezic\tor, vr\jitor, ghicitor, mag, iluzionist? Nicio problem\ – o s\-]i ar\t cum s\ devii un adev\rat artist al iluziilor[i al magiei!

Un magician este cineva care transform\ imposibilul în posibil, care poate face lucruri incredibile, care poate îngenunchea legile naturii, f\cându-i pe oameni s\ cread\ în puterile lui! Aceast\ carte este perfect\ pentru un încep\tor care porne[te în c\l\toria spre ingenioasa lume a magiei. În aceste pagini vei descoperi scamatorii grozave, trucuri u[or de f\cut [i care impresioneaz\ publicul.

Ca s\ fi i un magician de succes, trebuie s\ fi i un artist de înalt\ clas\. La început, va trebui s\ repe]i de mai multe ori scamatoriile acestea de unul singur, înainte de a le prezenta în fa]a unui public. Un mod excelent de a face aceste exerci]ii este s\ te a[ezi în fa]a unei oglinzi, astfel încât s\ po]i urm\ri cum se petrece magia chiar în fa]a ochilor t\i.

Mai târziu, când vei ]ine un spectacol, va trebui s\ vorbe[ti clar, r\spicat [i îndeajuns de tare ca s\ te aud\ to]i cei prezen]i. Dar s\ nu spui niciodat\ publicului ce urmeaz\ s\ se petreac\. Un alt lucru important de care trebuie s\ ]ii seama este „s\-]i supraveghezi unghiurile“. Acest lucru înseamn\ s\ ai grij\ unde stau spectatorii atunci când te desf\[ori. Cel mai bun loc este exact în fa]a ta. În sfâr[it, s\ nu dezv\lui niciodat\ secretul scamatoriilor tale. Dac\ e[ti întrebat, spune doar: „E magie curat\!“.

Dac\ vei urma regulile acestea, vei putea s\ devii un magician str\lucit! Dar, înainte de orice, bucur\-te de magie [i distreaz\-te pe cinste!

Magic Mike

Semn\tura magicianului

JURĂMÂNTUL MAGICIANULUI

F\g\duiesc s\ nu dezv\lui celor care nu sunt magicieni

secretul trucurilor mele!

F\g\duiesc s\ repet mult timp aceste scamatorii magice,

înainte s\ le prezint în fa]a unui public!

F\g\duiesc s\ respect arta mea, care este arta magiei!
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SCAMATORIA  
Voluntarul alege o 
carte din pachet. 
Valoarea c\r]ii 

apare într-o farfurie 
cu p\mânt ]inut\ 

de magician.

PREZICEREA DIN FARFURIA FERMECATĂ

1  Înainte de a face scamatoria, 
magicianul alege o carte și o așază 
în pachet sub cartea de deasupra.

2  Cu ajutorul unei bucăți 
de săpun, magicianul 
scrie valoarea cărții 
pe o farfurie de unică 
folosință. De exemplu, 
dacă acea carte este 
patru de cupă, scrie 4 C.

3  Magicianul toarnă 
în farfurie puțin pământ, 
până acoperă scrisul.
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PREZICEREA DIN FARFURIA FERMECATĂ

4  Magicianul așază 
pachetul de 
cărți cu fața 
în jos. Acum este 
gata să înceapă 
scamatoria.

6  Ia apoi prima carte din jumătatea 
care a fost deasupra pachetului 
și o așază deasupra celeilalte jumătăți.

5  El taie pachetul în jumătate și așază 
cele două jumătăți una lângă alta.


