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NAVODILA ZA  270239 IGRE ČAROBNA PALICA ŠK. 12939 
Pomagajte si s sličicami na originalnih navodilih. 
Dobrodošli v svetu čarovnije. Presenetite družino in prijatelje s triki, ki so del  seta: čarobna palica, ki gre skozi laket, ki se poveča, zmanjša ali lebdi v zraku. 
Začarali boste jajce, ki bo izginilo, ugotovili boste število pik na kocki in poslali kovanec skozi kozarec! 
Zapomnite si, da morate spoštovati nekatera osnovna pravila: vadite, predno  trike predstavite publiki, istega trika ne ponavljajte prepogosto in, če kateri trik 
ne uspe, se nasmejte občinstvu in povejte, da je bila napaka namerna. Predvsem pa nikoli ne izdajte skrivnosti igre s triki: enkrat, ko je trik odkrit, ni več 
privlačen za občinstvo. No, ste se pripravljeni spremeniti v čarovnika? Želimo vam dobro zabavo in velik uspeh!  
VSEBINA: 1 čarobna palica, 1 podstavek za jajce, 1 jajce z luknjico, 1 polovica jajca, 1 vrv, 4 kozarčki, 2 cilindrični škatlici, 1 kocka, 1 podstavek za kozarec, 3 
trakovi.  Eventualne sestavine, ki niso del seta, so označene z zvezdico (*). 
 
IGRE S ČAROBNO PALICO 
 
IGRA ŠT. 1 (gioco n. 1): ČAROBNA PALICA SKOZI ROKO 
ČAROVNIJA: čarobna palica prečka roko gledalca 
POTREBUJETE: čarobna palica 
IZVEDBA IN TRIK: Predno začnete, nastavite na skrajni del ene strani palice oba bela premična dela čarobne palice (slika 1/fig. 1  na originaln ih navodilih na str. 
4). Izberite prostovoljca iz občinstva (ali sodelavca), ki naj pride v vašo bližino. S palcem in kazalcem primite skrajni beli del čarobne palice in prislonite skrajni 
črni del čarobne palice na roko prostovoljca. Pomaknite skrajni beli del čarobne palice proti prostovoljcu ter skrijte čarobno palico pred publiko tako, da jo 
pokrijete z dlanjo in roko (slika 2/fig. 2 na originalnih navodilih na str. 4). Ob koncu tega premika, bo občinstvo imelo občutek kot, da je celotna čarobna palice 
izginila skozi roko prostovoljca (slika 3/fig. 3 na originalnih navodilih na str. 4). 
 
IGRA ŠT. 2 (gioco n. 2): ČAROBNA PALICA, KI RASTE 
ČAROVNIJA: majhna čarobna paličica, ki čudežno raste 
POTREBUJETE: čarobna palica 
IZVEDBA IN TRIK: Predno začnete, nastavite bele dele čarobne palice tako kot prikazuje slika 1/fig. 1 na originalnih navodilih na str. 4 in ju primite  z dvema 
prstoma.  Pokažite občinstvu, da je čarobna paličica majhna (ostalo je pokrito z vašimi dlanmi) in  počasi premaknite en del bele paličice proti nasprotnemu 
skrajnemu delu čarobne palice (slika 2/fig. 2 na originalnih navodilih na str. 4). Ko je postopek zaključen, pokažite občinstvu, da se je čarobna palice povečala 
(slika 3/fig. 3 na originalnih navodilih na str. 4). 
 
IGRA ŠT. 3 (gioco n. 3): ČAROBNA PALICA, KI SE POMANJŠA 
ČAROVNIJA: čarobna paličica, ki se čudežno pomanjša 
POTREBUJETE: čarobna palica 
IZVEDBA IN TRIK: Držite čarobno palico s pritiskom palca ene roke na njenem skrajnem delu in primite z dvema prstoma bel del čarobne palice na drugi strani 
(slika 1/fig. 1  na originalnih navodilih na str. 5). Počasi pomikajte bel del čarobne palice proti drugemu skrajnemu delu tako, da čarobno palico pokrivate z 
dlanjo (slika 2/fig. 2  na originalnih navodilih na str. 5). Pokažite občinstvu, da se je čarobna palica čudežno pomanjšala (slika 3/fig. 3  na originalnih navodilih na 
str. 5). OPOMBA: ta trik lahko združite s trikom igre št. 2 ter tako pokažete občinstvu, kako se čarobna palice čudežno veča in manjša. 
 
IGRA ŠT. 4 (gioco n. 4): ČAROBNA PALICA, KI LEBDI V ZRAKU 
ČAROVNIJA: čarobna paličica, ki lebdi v zraku 
POTREBUJETE: čarobna palica 
IZVEDBA IN TRIK: Primite čarobno palico z levo roko in z desno roko stisnite levo zapestje, pri tem pa naj bo kazalec desne roke stegnjen, da lahko z njim držite 
čarobno palico (slika 1/fig. 1  na originalnih navodilih na str. 5). Sedaj  občinstvu pokažite čarobno palico tako, da dlan desne roke držite proti sebi,  da gledalci  
vidijo hrbtno stran dlani in čarobno palico (slika 2/fig. 2  na originalnih navodilih na str. 5).  Občinstvu razložite, da mora biti zapestje leve roke trdno ter da ga 
zato držite z desno roko. Dvignite roko in gledalci bodo z odprtimi usti opazovali, kako se čarobna palica premika skupaj z njo.  
 
IGRA ŠT. 5 (gioco n. 5): SVINČNIK, KI LEBDI V ZRAKU 
ČAROVNIJA: svinčnik, ki lebdi v zraku 
POTREBUJETE:: čarobna palica, svinčnik (*) 
IZVEDBA IN TRIK: Predno začnete, položite čarobna palico v notranjost  rokava jakne vaše leve roke. Pred občinstvom primite svinčnik in ga približajte vaši levi 
roki, ter ga vstavite med čarobno palico in dlan vaše roke (slika 1/fig. 1  na originalnih navodilih na str. 5). Počasi oddaljite vašo desno roko, da se vidi, da 
svinčnik lebdi (slika 2/fig. 2  na originalnih navodilih na str. 5). Sedaj premikajte vašo levo roko, in glejte čarovnija, svinčnik se premika skupaj z vašo levo roko, 
lebdeč v zraku. 
 
IGRA ŠT. 6 (gioco n. 6): ČAROBNA PALICA, KI LEBDI V STEKLENICI 
ČAROVNIJA: čarobna palica prosto lebdi v notranjosti steklenice 
POTREBUJETE: čarobna palica, tanka nit ali sukanec (*), steklenica ali prozoren  vrč (*) 
IZVEDBA IN TRIK: Predno začnete s predstavo, vzemite tanko nit in jo vložite pod enega  od dveh belih delov čarobne palice. Drugo stran niti pritrdite na gumb 
na vaši jakni, srajci. Vstavite čarobno palico v steklenico tako, da je del, na katero je pritrjena nit, na dnu.  Oddaljite steklenico od vašega telesa in čarobna 
palica se bo dvignila; približajte in čarobna palica se bo spustila (slika 1/fig. 1  na originalnih navodilih na str. 6). Da bo presenečenje večje, ta dva giba večkrat 
ponovite.  
OPOMBA: da bo trik v celoti uspel, uporabite prozorno nit najlona; ne glede, bodite dovolj daleč od občinstva: enak efekt boste dosegli, če boste uporabili 
navaden črn sukanec. 
 
IGRA ŠT. 7 (gioco n. 7): PRSTAN, KI DRSI 
ČAROVNIJA: prstan, ki se premika gor in dol po paličici 
POTREBUJETE: čarobna palica, prstan (*), tanka nit ali sukanec (*) 
IZVEDBA IN TRIK: Predno začnete s predstavo, vzemite tanko nit in jo vložite pod enega  od dveh belih delov čarobne palice. Občinstvu se predstavite tako, da 
čarobno palico držite v desni roki (na delu brez niti) in jo vstavite v prstan ter (tako, da vas ne opazijo) primite konec proste niti z levo roko. Oddaljite roko stran 
od čarobne palice in prstan se bo premaknil navzgor; približajte in prstan se bo spustil (slika 1/fig. 1  na originalnih navodilih na str. 6). Da bo presenečenje 
večje, ta dva giba večkrat ponovite.  
OPOMBA: da bo trik v celoti uspel, uporabite prozorno nit najlona; ne glede, bodite dovolj daleč od občinstva: enak efekt boste dosegli, če boste uporabili 
navaden črn sukanec. 
 
IGRA ŠT. 8 (gioco n. 8): ČAROBNI PRSTAN 
ČAROVNIJA: prstan, ki vstopi v središče čarobne palice 
POTREBUJETE: čarobna palica,  ruta (*), 2 prstana (*) 
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IZVEDBA IN TRIK: A) Na mizi razgrnite ruto in v sredino položite prstan (slika 1/fig. 1  na originalnih navodilih na str. 7).  
B) Z desno roko primite čarobno palico na sredini in jo položite na prstan, ki se nahaja na sredini rute, ter poprosite enega od gledalcev, da vam močno prime 
oba skrajna dela čarobne palice (slika 2/fig. 2  na originalnih navodilih na str. 7).  
C) S pomočjo leve roke zavijte ruto okrog desne roke (slika 3/fig. 3  na originalnih navodilih na str. 7).  
D) Odstranite ruto (slika 4/fig. 4  na originalnih navodilih na str. 7) z eno potezo in oddaljite desno roko s čarobne palice tako, da občinstvu pokažete, da  je le ta 
čudežno vstopila v prstan (slika  5/fig. 5 na originalnih navodilih na str. 7) . 
Trik 
Pred začetkom izvedbe trika morate na čarobno palico natakniti drugi prstan (slika  6/fig. 6 na originalnih navodilih na str. 7).  Med izvajanjem trika morate ta 
drugi prstan vedno držati dobro skrit v desni roki. Na koncu, ko potegnete ruto z levo roko, morate skrivoma odstraniti prstan, ki ste ga na začetku trika položili 
na sredino rute.  
 
IGRA ŠT. 9 (gioco n. 9): ČAROBNA KUVERTA 
ČAROVNIJA: čarobna palica bo čudežno potegnjena ven iz  prazne kuverte 
POTREBUJETE: čarobna palica, kuverta (*) 
IZVEDBA IN TRIK: Predno začnete izvajati trik, naredite sledeče:  
- na dnu kuverte naredite majhno režico,  
- čarobno palico skrijte v levi rokav jakne tako, da je položena pod zapestno uro in jo pritrdite pod zapestje (lahko uporabite elastiko). 
Sedaj pokažite občinstvu, da je kuverta, ki jo držite v levi roki, prazna. Približajte desno roko kuverti ter skozi majhno režico, ki ste je predhodno naredili na dnu 
kuverte, primite skrajni zgornji del čarobne paličice (slika 1/fig. 1  na originalnih navodilih na str. 8 ), dvignite desno roko navzgor, in prikazala se bo čarobna 
palica.  
 
IGRA ŠT. 10 (gioco n. 10):  ČAROBNA PREOBRAZBA 
ČAROVNIJA: ruta, ki se spremeni v čarobno palico 
POTREBUJETE: čarobna palica, ruta (*), dolga in tanka vrvica (*) 
IZVEDBA IN TRIK: Predno začnete izvajati trik, naredite sledeče:   
-ko si slečete jakno, privežite en skrajni del vrvice na vašo levo roko, nato vrvico preko hrbta spustite do dlani desne roke in jo primite. Oblecite si jakno, tako da 
vrvica ves čas ostaja ob vaši desni roki  (slika 1/fig. 1  na originalnih navodilih na str. 8). Zvežite drugi prosti skrajni del vrvice na rob rute. Skrijte čarobno palico 
v rokav leve roke, pritrdite jo na zapestje tako, da jo položite pod zapestno uro (če je nimate, uporabite elastiko). Občinstvu se predstavite  tako, da držite ruto v 
desni roki (slika 2/fig. 2  na originalnih navodilih na str. 8)  ter da imate drugo roko prazno. Desno roko premaknite v bližino leve roke in pustite, da vam ruta 
izgine. Nato (brez, da občinstvo opazi) s to roko skrivoma primite skrajni del čarobne palice (slika 3/fig. 3  na originalnih navodil ih na str. 8). Dvignite desno 
roko, prikaže se čarobna palica, ruta pa skrivnostno izgine v rokav jakne (slika 4/fig. 4  na originalnih navodilih na str. 8 ). 
 
IGRE Z JAJCEM 
 
IGRA ŠT. 11 (gioco n. 11):  JAJCE SE PRIKAŽE 
ČAROVNIJA: jajce se prikaže na podstavku  
POTREBUJETE: polovica lupine jajca z luknjo, podstavek za jajce , ruta (*) 
IZVEDBA IN TRIK: Predno začnete izvajati  trik, vstavite polovico lupine jajca z luknjo v podstavek za jajce, s koničastim  delom obrnjenim navzdol. Občinstvu 
pokažite prazen podstavek za jajce (slika 1/fig. 1  na originalnih navodilih na str. 9), nato pa ga pokrite z ruto.  Eno roko vstavite pod ruto in skrivoma zavrtite 
polovico lupine jajca tako, da je koničast del lupine jajca obrnjen navzgor (slika 2/fig. 2  na originalnih navodilih na str. 9). Odstranite ruto, presenetite vse, in 
podstavek vsebuje jajce (slika 3/fig. 3  na originalnih navodilih na str. 9).  
OPOMBA: Trik s posameznimi koraki lahko izvedete tudi v obratni smeri tako, da na začetku trika pokažete jajce, ki na koncu trika izgine. Trik lahko ponovite 
večkrat. 
 
IGRA ŠT. 12 (gioco n. 12): ČAROBNA SPREMEMBA 
ČAROVNIJA: jajce se spremeni v vrvico 
POTREBUJETE: podstavek za jajce, polovica lupine jajca z luknjo, vrvica, ruta (*) 
IZVEDBA IN TRIK: Predno začnete izvajati trik, močno zvite vrvico in jo potisnite v polovico lupine jajca z luknjo, s koničastim delom navzgor. Občinstvu pokažite 
podstavek z jajcem, potem vse skupaj pokrite z ruto (slika 1/fig. 1  na originalnih navodilih na str. 9). 
Eno roko vstavite pod ruto (slika 2/fig. 2  na originalnih navodilih na str. 9) in skrivoma zavrtite polovico  lupine jajca tako, da vrvica postane vidna. Odstranite 
ruto, presenetite vse. Na podstavku na katerem je bilo prej jajce, je sedaj vrvica (slika 3/fig. 3  na originalnih navodilih na str. 9).  
 
IGRA ŠT. 13: ČAROBNO JAJCE 
ČAROVNIJA: ruta se spremeni v jajce 
POTREBUJETE: jajce z luknjico na sredini, ruta (*) 
IZVEDBA IN TRIK: Predno začnete izvajati trik, jajce z luknjico na sredini skrite v dlan desno roke, tako da je luknjica obrnjena navzven. Občinstvu pokažite, da v 
desni roki držite ruto, pri tem pazite, da ne pokažete jajca (slika 1/fig. 1  na originalnih navodilih na str. 10).  Z levo roko primite ruto in pokažite, da jo želite oviti 
okrog desne roke; v resnici, ko izvajata te del trika, morate skrivoma  vstaviti celo ruto v notranjost jajca skozi luknjico (slika 2/fig. 2  na originalnih navodilih na 
str. 10). Ko zaključite z izvajanjem trika, pokažite občinstvu, da se je ruta spremenila v jajce (slika 3/fig. 3  na originalnih navodilih na str. 10).  
 
IGRA ŠT. 14 (gioco n. 14):  JAJCE, KI JE VEDNO BOLJ ČAROBNO 
ČAROVNIJA: ruta, ki se spremeni v pravo jajce 
POTREBUJETE: ruta (*),  pravo jajce (*), kozarec (*) 
IZVEDBA IN TRIK: Da bo efekt trika še spektakularnejši, ga izvedite takoj za igro št. 13.  Predno začnete izvajati trik, si priskrbite pravo jajce (po možnosti sveže),  
po obliki in barvi podobno jajcu z luknjico. Nato, s črnim peresom narišite  tako obliko na jajce, ki je podobno luknjici na jajcu (slika 1/fig. 1  na originalnih 
navodilih na str. 10). Občinstvu sporočite, da ste na točki, ko boste izvedli nov trik. Občinstvu pokažite pravo jajce, pokažite tudi na luknjico na  jajcu.  Vzemite 
ruto, razložite, da ste predhodno, namesto da bi ruto ovili, da ste jo vstavili v jajce skrito v dlani vaše roke. Da bo občinstvo bolje razumelo, pokažite način, kako 
se ruta vstavi  jajce.  Medtem, ko jih obvestite, da izvajate trik, skrivoma potisnite ruto v rokav roke. Jajce pokažite občinstvu (nasprotno stran od tiste, kjer je 
narisana luknjica) in povejte, da je sedaj ruta v notranjosti jajca. Na tej točki razbijte jajce na robu kozarca, in vsebino vrzite v kozarec (slika 2/fig. 2  na 
originalnih navodilih na str. 10). Občinstvo bo ostalo brez besed! 
 
IGRA ŠT. 15 (gioco n. 15): DIREKTNA ODSTRANITEV 
ČAROVNIJA: uganite,v katerem izmed štirih kozarcev je kovanec 
POTREBUJETE: 4 barvni kozarci, kovanec (*) 
IZVEDBA IN TRIK: Poprosite enega od gledalcev, da v enega izmed 4 kozarcev, stoječih drug zraven drugega, vrže kovanec  (slika 1/fig. 1  na originalnih 
navodilih na str. 11). Pazljivo opazujte kozarec, v katerem se nahaja kovanec in si zapomnite njegov položaj.  Potem se s hrbtom obrnite proti mizi. Prosite 
gledalca, da kovanec premakne v drugi kozarec, ki je poleg, in da to stori petkrat zaporedoma. Pri tem vi še vedno stojite s hrbtom obrnjenim proti mizi (slika 
2/fig. 2  na originalnih navodilih na str. 11). Povejte, da čeprav nimate nobenih informacij o tem, v katerem kozarcu se sedaj nahaja kozarec, da ste sposobni 
prepoznati kozarec, v katerem je kovanec. 
Da bo odgovor pravilen, sledite sledečim navodilom:  
-zapomnite si, v kateri kozarec je bil položen kovanec na začetku igre; 
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-če se nahaja v prvem ali tretjem kozarčku (v smeri iz leve proti desni), prosite gledalca, da odstrani prvi kozarec; če je bil položen v drugi ali četrti kozarec, naj 
gledalec odstrani četrti kozarec; 
-gledalca prosite, da še enkrat prestavi kovanec, iz kozarca, v katerem se nahaja, v tistega zraven;  
-na koncu prosite gledalca, da odstrani stranska kozarca ter da pusti samo osrednji kozarec. Ponovno se obrnite z obraznim delom proti mizi, in na 
presenečenje vseh, pokažite, da se kovanec nahaja v edinem ostalem kozarcu na mizi.  
 
IGRA ŠT. 16 (gioco n. 16): RENTGENSKI VID 
ČAROVNIJA: med 4 kozarci, pokritimi z razglednico ugotovite, kje se nahaja kovanec 
POTREBUJETE: 4 kozarci, kovanec (*), razglednica (*) 
IZVEDBA IN TRIK: Pred začetkom izvajanja trika, si priskrbite razglednico in prosite prijatelja , da vam pomaga biti vaš asistent. Skupaj z njim se dogovorita, 
kateri položaj razglednice bo bil v skladu s posameznim kozarcem.  
Na primer, koda po kateri ugotovite, kje se nahaja kovanec,  je lahko prikazana na sliki, o kateri,  če štejemo kozarce z leve proti desni, vemo da:  
-razglednica postavljena naravnost  s strani ilustracije, odgovarja prvemu kozarcu, 
-razglednica obrnjena navzdol s strani ilustracije, odgovarja drugemu kozarcu, 
-razglednica  postavljena naravnost s strani žiga, odgovarja tretjemu kozarcu, 
- razglednica obrnjena navzdol s strani žiga, odgovarja četrtemu kozarcu. 
Občinstvu se predstavite s štirimi kozarci na mizi, ki naj bodo postavljeni drug poleg drugega. Obrnite se, tako da kažete hrbet mizi in pokličite prostovoljca iz 
občinstva, da vam v enega od kozarcev vstavi kovanec. Svojega asistenta prosite, da pokrije vse 4 kozarce z razglednico (seveda mora vaš asistent-sodelavec 
položiti razglednico na kozarce v tak položaj, da boste po njenem položaju spoznali, kje se nahaja kovanec).  Obrnite se proti mizi, poglejte položaj razglednice, 
in na presenečenje vseh, pokažite kozarec, v katerem  se  nahaja kovanec (slike položaja razglednic na strani 12 na originalnih navodilih). 
 
OSTALE  IGRE 
 
IGRA ŠT. 17 (gioco n. 17): BRANJE MISLI 
ČAROVNIJA: poskusite ugotoviti število pik na vidni ploskvi kocke zaprte v notranjosti dveh škatel  
POTREBUJETE: kocka in dve cilindrični škatlici  
IZVEDBA IN TRIK: Enkrat, ko kocko vstavite v notranjost prve škatlice, je dovolj, da jo obrnete, saj je pokrov škatlice transparenten, tako da  z lahkoto preštejete 
število pik na vidni ploskvi kocke. 
Igro začnete tako, da prosite enega od gledalcev, naj izbere eno izmed šestih ploskev kocke ter naj jo vstavi v notranjost manjše škatlice, s sprednjim delom 
obrnjenim navzgor (slika 1/fig. 1  na originalnih navodilih na str. 12) in zapre škatlico s pokrovom .  Gledalec naj vam vrne škatlico in vstavite jo v večjo škatlico s 
pokrovom obrnjenim navzdol ter zaprite s pokrovom še večjo škatlico (slika 2/fig. 2  na originalnih navodilih na str. 12).  Ta čas, ko vstavljate manjšo škatlico v 
večjo izkoristite za to, da preštejete število pik na ploskvi kocke, ko je mala škatlica s pokrovom obrnjena navzdol,  saj je pokrov transparenten (slika 3/fig. 3  na 
originalnih navodilih na str. 13).  Vse ostalo je igra za otroke … Pretvarjajte se, da se koncentrirate (slika 4/fig. 4  na originalnih navodilih na str. 13 ) in nato 
razkrijte pravilno številko občinstvu na tak način kot, da bi jo prebrali v mislih gledalca. 
 
IGRA ŠT. 18 (gioco n. 18):  KOVANEC SKOZI STEKLEN KOZAREC 
ČAROVNIJA: kovanec skozi steklo, ki se znajde ujet v notranjosti steklenega kozarca 
POTREBUJETE: podstavek za kozarec , 2 kovanca (*), ruta (*) 
IZVEDBA IN TRIK:  Predno začnete izvajati trik, postavite enega izmed dveh kovancev v skriven predel podstavka za kozarec (slika 1/fig. 1  na originalnih 
navodilih na str. 13). Občinstvu pokažite podstavek za kozarec, ki ga imate na dlani vaše roke (slika 2/fig. 2  na originalnih navodilih na str. 13), nato nanj 
postavite narobe obrnjen kozarec. Kozarec pokrijte z ruto (slika  3/fig. 3  na originalnih navodilih na str. 13).   
Na tem mestu iz žepa potegnite drug kovanec (ki mora biti enak kot je tisti shranjen v podstavku za kozarce) in razglasite gledalcem , da boste kovanec preko 
rute in steklenega kozarca zaprli znotraj narobe obrnjenega kozarca. 
Kovanec držite s palcem, kazalcem in sredincem  (slika 4/fig. 4  na originalnih navodilih na str. 14).  Štejte do 3, premaknite roko (kovanec mora zadeti kozarec) 
in na tri primite kovanec in ga postavite, zahvaljujoč kazalcu, med palec in dlan vaše roke (slika 5/fig. 5  na originalnih navodilih na str. 14). Kretnja mora biti 
izvedena zelo hitro, zato vam priporočamo, da pred izvedbo  tega  trika pred občinstvom , trik vadite sami. Pri tretjem udarcu kovanca ob kozarec istočasno 
premaknite podstavek za kozarec, da se pokaže kovanec, skrit v podstavku (slika 6/fig. 6  na originalnih navodilih na str. 14). 
Kovanec držite v roki, odstranite ruto in pozornost preusmerite na kovanec, ki se nahaja v kozarcu (slika 7/fig. 7  na originalnih navodilih na str. 14). Kovanec, ki 
ga držite v roki, skupaj z ruto položite v žep. 
 
IGRA ŠT. 19 (gioco n. 19): POVEZANI TRAKOVI 
PRIPRAVA: Predno trik izvedete prvič, s škarjami razrežite trakove na polovico tako, da dobite 6 trakov treh različnih barv.  Pripravite verigo s tremi povezanimi 
trakovi. Prvo vzemite moder trak in ga zalepite, da dobite obroč. Sedaj vzemite rdeč trak, potisnite ga skozi prvi obroč, zalepite ga, da dobite 2 povezana obroča. 
Na koncu vzemite še rumen trak, potisnite ga skozi  drugi obroč verige in ga zalepite, da dobite 3 povezane obroče, treh razl ičnih barv. Druge tri trakove zalepite 
vsakega zase, da dobite tri ločene obroče.  
ČAROVNIJA:  3 ločeni obroči, položeni v vrečko, postanejo povezani med seboj v verigo 
POTREBUJETE: trakovi, vrečka (*) 
IZVEDBA IN TRIK:  vzemite tri povezane obroče ter dva samostojna obroča (slika 1/fig. 1  na originalnih navodilih na str. 14), enega rdečega in enega rumenega. 
Zavijte dva povezana obroča rdeče in rumene barve  (slika 2/fig. 2  na originalnih navodilih na str. 14) in ju držite skrita v roki (slika  3/fig. 3  na originalnih 
navodilih na str. 15).  V roko primite še dva samostojna obroča  (slika 4/fig. 4  na originalnih navodilih na str. 15). Začnite s trikom, v roke vzemite vrečko in 
vanjo spusti prvi samostojen obroč. Enako naredite z drugim ločenim obročem (slika 5/fig. 5  na originalnih navodilih na str.  15). Sedaj postavite del tretjega 
traku na vrh vrečke in istočasno skrivoma pustite dva povezana obroča v vrečko (slika 6/fig. 6  na originalnih navodilih na str. 15). Trik je narejen …. Izgovorite 
čarobno besedo, počasi potegnite viden obroč navzgor in ostala dva, ki izgledata povezana (slika 7/fig. 7  na originalnih navodilih na str. 15).  
OPOMBA: trik  lahko izvedete tudi tako, da namesto modrega traku uporabite rumen trak 
 
IGRA ŠT. 20 (gioco n. 20):  VRVICA, KI PREČKA PRST 
ČAROVNIJA:  vrvica prečka prst na vaši roki brez, da bi se občinstvo zavedalo na kakšen način 
POTREBUJETE: vrvica 
IZVEDBA IN TRIK:  Ta iznajdljiva iluzija temelji na položaju vrvice okrog prsta. Začnite igro tako, da postavite vrv okrog sredinca vaše desne roke. Pri tem naj 
bodo vaši prsti iztegnjeni in obrnjeni navzgor (slika 1/fig. 1  na originalnih navodilih na str. 16). Upognite vse 4 prste na tak način, da vrvica obdaja samo 
sredinec (slika 2/fig. 2  na originalnih navodilih na str. 16). Malo dvignite prste in obrnite roko, da se vrvica spusti navzdol. Pri tem pazite, da se ne vidi koščka 
vrvice, ki obdaja sredinec  (slika  3/fig. 3  na originalnih navodilih na str. 16).  Ne da bi premaknili desno roko, primite skrajni del vrvice z levo roko (slika 4/fig. 4  
na originalnih navodilih na str. 16) in dvakrat povlecite vrv predno prečka prst, tretjič, povlecite malo močneje in malo bolj navzdol. Ta premik bo viden kot 
iluzija, da vrv prečka prst (slika 5&6/fig. 5%  na originalnih navodilih na str. 16). 


