
Mini-Magic, cod DJ05178 

 

Vârsta recomandată: 8-99 ani. Pentru 1 magician şi spectatorii săi. 

Conţine: 47 cărţi- un set de 40 de  cărţi normale - 4 familii (roşu, albastru, verde, 

violet), fiecare având câte 10 cărţi: 1,2,3,4,5,6,7, mag, zână, dragon; 6 cărţi cu faţa 

dublă; 1 carte scurtă (7 violet).  

Scopul jocului: să prezinți un veritabil spectacol de magie. Trucuri posibile:  10. 

 

Pregateste-ți trucurile cu atenție și răbdare, exersându-le de mai multe ori înainte de 

a le prezenta publicului; 

Nu-ti dezvălui niciodata metodele, pregatirea trucului este secretul tău. 

 

Trucul 1: Care dragon? – Ai nevoie de pachetul de 40 de cărţi normale 

 -  în secret a trucului: extrage din teanc cei 4 dragoni. Tine restul cartilor în  mana cu 

fata în  jos si introdu dragonii astfel: dragonul roşu deasupra pachetului de cărţi, 

dragonul albastru a 9-a carte de sus incluzând dragonul roșu, dragonul verde se pune 

în interiorul pachetului în  orice pozitie deasupra celui albastru, cu faţa în sus (restul 

cartilor sunt cu fata în  jos), iar pe cel violet îl pui în buzunarul tău.  Apoi asază cărțile 

pe masă, într-un teanc, cu faţa în jos. 

Prezentarea trucului: 

1. Roagă audiența să numească un dragon, la alegere. 
2. Dacă cel ales e dragonul roşu, cere-le să se concentreze cu putere asupra 

dragonului roșu și să sufle peste carti. Fă o vrajă şi anunţă-i pe spectatori că 
dragonul va ieși astfel deasupra celorlalte cărți. Întoarce apoi prima carte, şi 
surpriză: este chiar dragonul roşu!  

3. Dacă aleg dragonul albastru, îi poţi impresiona cu adevărat. Spune pe litere 
mini-magic: ia prima carte din pachet, spunând ‘M’ şi pune-o cu faţa în jos pe 
masă. Apoi ia a doua carte şi spune ‘I’ când o aşezi pe masă deasupra primei; 
continuă să aşezi câte o carte, pentru fiecare literă ramasă: N, I, M, A, G, I. La 
ultima literă ,‘C’, întoarce cartea cu faţa în sus: este chiar dragonul albastru! 



4. Dacă aleg dragonul verde, împrăştie pachetul de cărţi cu faţa în jos, pe masă. 
Singura carte cu faţa în sus va fi chiar dragonul căutat! 

5. Dacă aleg dragonul violet, ‘vrăjeşte’ cărţile şi fă ca dragonul căutat să 
părăsească pachetul de cărţi…şi să ajungă într-un buzunar. Exact în buzunarul 
în care l-ai ascuns înainte de începerea trucului, vei găsi dragonul violet! 

 

Trucul 2: Descoperă cartea - Ai nevoie de pachetul de 40 cărţi + cartea scurtă. 

Pregătirea în secret a trucului: scoate din pachetul de carti cartea cu numarul 7 

violet, amesteca cartile, apoi asaza-le în  teanc cu fata în  jos. Poziţionează cartea 

scurtă deasupra lor. 

Prezentarea trucului: 

1. Prezintă cărţile sub forma unui evantai, cu faţa în jos, şi roagă unul dintre 
spectatori să aleagă o carte 

2. Adună cărţile şi roagă spectatorul să pună cartea aleasă desupra 
3. Taie cărţile. Ridică colţul cărţilor cu degetul mare şi lasă-le una câte una, ca şi 

cum le-ai prezenta spectatorilor 
4. Localizează astfel cartea scurtă printre cărţi; atunci când ajungi la ea, va face un 

mic sunet diferit de al celorlalte 
5. Taie pachetul de cărţi acolo unde ai gasit cartea scurtă. În acest fel cartea aleasă 

de spectator este acum ultima carte din pachet 
6. Restul trucului este doar iluzie. Poţi să rogi spectatorul să bată în pachetul de 

cărţi, ‘mutând’ astfel cartea aleasă de el dedesubtul celorlalte. Întoarce cărţile 
şi îi dovedeşti reuşita trucului. 

 

Trucul 3: Coincidenţa - Ai nevoie de pachetul de 48 cărţi 

Pregătirea în secret a trucului: scoate din teanc cartile imagini (dragoni, zâne, 

vrăjitori) apoi amestecă cărțile. 

Prezentarea trucului: 

Nu uitați: dacă cele două cărți de jos din ventilator au aceeași culoare sau același 

număr atunci când sunteți 



începe trucul, nu va funcționa. Rugați membrii publicului să amestecați din nou 

pachetul. 

1. Roagă un spectator să amestece cărţile apoi ia-le şi desfă-le ca şi cum ai alege o 
carte. 

2. Uită-te la ultimele 2 cărţi din pachet; reţine pentru ultima culoarea (de ex. 
Roşu), iar pentru penultima reţine numărul (de ex. 2). 

3. Uită-te apoi în pachet la cartea care corespunde celor două indicii, respectiv 2 
Roşu în exemplul dat. Ia-o şi pune-o cu faţa în jos pe masă, spunând audienţei 
că această carte trebuie găsită. 

4. Pune pachetul de cărţi pe masă cu faţa în jos lângă cartea extrasă. Roagă un 
spectator să ridice o parte din cărţile de deasupra, de unde doreşte. Restul 
cărţilor, cele de dedesubt, se îndepărtează; aceste cărţi nu mai sunt de folos 
pentru restul trucului. 

5. Roagă spectatorul care a ridicat cărţile să împartă cărţile rămase în 2 teancuri 
(câte o carte, pe rând, pentru fiecare teanc) 

6. Roagă-l apoi să întoarcă cu faţa în sus primul turn format. Acesta va avea vizibilă 
cartea de culoare Roşie, conform exemplului dat. Anunţă deci că şi cartea 
căutată are această culoare! 

7. Roagă-l să întoarcă şi cel de-al doilea turn de cărţi. Se va vedea cartea cu 
numărul 2. Poţi astfel să anunţi cartea misterioasă: 2 de roșu! 

8. Întoarce cartea de pe masă, care trebuia căutată. Va fi, printr-o stranie 
coincidenţă, 2 de roșu! 

Nu uita: dacă cele două cărți de jos au aceeași culoare sau același număr atunci când 

începe trucul, nu va funcționa. Roagă publicul să amestece din nou cărțile. 

 

Trucul 4: Nunta ca-n poveşti - Ai nevoie de cei 4 vrăjitori şi cele 4 zâne 

Secret la pregătirea trucului: aşează vrăjitorii şi zânele după culoare, în următoarea 

ordine: roşu, albastru, verde, violet 

1. Pregăteşte-le o poveste magică spectatorilor. ‘A fost odată un tărâm de basm… 
cu zâne şi vrăjitori..care şi-au sărbătorit nunţile ..” 

2. Începând povestea, arată pe rând spectatorilor cele 4 zâne, respectând ordinea, 
şi procedează la fel cu cei 4 vrăjitori când ajungi la prezentarea lor în poveste. 



3. Intriga poveştii tale trebuie să conţină şi o zână rea, care a pus o vrajă pe tărâmul 
zânelor şi vrăjitorilor, prin care cuplurile au fost separate ani şi ani. 

4. Spunând povestea, aşează fără ca spectatorii să îşi dea seama cei 4 vrăjitori 
deasupra celorlalte cărţi; vei avea astfel de sus în jos: cei 4 vrăjitori, cele 4 zâne- 
în ordinea corectă, iar apoi restul de cărţi. Taie pachetul de cărţi de câte ori 
doreşti, reprezentând anii petrecuţi sub vraja separării 

5. “Într-o zi însă vraja ajunge la sfârşit şi cuplurile se reunesc” 
6. Spunând finalul poveştii, pune pachetul de cărţi la spate şi separă primele 4 

cărţi, formând astfel 2 grupuri. Pune cele 2 grupuri de cărţi pe masă şi întoarce 
rând pe rând, câte o carte de deasupra, din fiecare parte. Vei avea 4 perechi 
care se reîntâlnesc şi 4 nunţi de poveste! 

 

Trucul 5: Magica răsucire - Ai nevoie de oricare 6 cărţi dintre cele 40 ale pachetului 

cu cărţi de joc şi cele 6 cărţi cu feţe duble 

Secret la pregătirea trucului: formează un evantai cu cele 12 cărţi, aşezându-le 

alternativ 

1. Prezintă evantaiul spectatorilor, cu faţa cărţilor netrucate în sus. 
2. Precizează că evantaiul are cărţile puse alternativ cu faţa în sus, şi respectiv cărţi 

cu faţa în jos. 
3. Strânge evantaiul din cărţi, şi aşează pachetul cu faţa cărţilor în jos, în faţa 

spectatorilor. 
4. Anunţă că doreşti ca toate cărţile să fie orientate în acelaşi fel şi  magia te va 

ajuta să obţii acest lucru.  
5. Fă o vrajă deasupra cărţilor, fără să le atingi, şi numără până la 6 ca şi cum ai 

auzi cum se răsucesc cele 6 cărţi care trebuie să se rotească în pachet. 
6. Desfă din nou evantaiul din cărţi: vor fi toate cu faţa în jos, ca prin farmec! 

 

Trucul 6: În jurul lumii - Ai nevoie de pachetul de 40 cărţi 

Secret la pregătirea trucului: alege din pachet cei 4 vrăjitori şi alte 3 cărţi obişnuite 

Aranjează-le în următoarea ordine: vrăjitorul roşu, restul vrăjitorilor, cele 3 cărţi 

obişnuite. Formează un evantai din aceste cărţi, astfel încât cele 3 cărţi obişnuite să 

nu se vadă, fiind ascunse de vrăjitorul roşu. 



1. Pune pachetul de cărţi cu faţa în jos înaintea spectatorilor şi ţine în mână 
evantaiul ‘magic’. Spune povestea celor 4 vrăjitori. 

2. “Cei 4 vrăjitori decid să pornească într-o mare călătorie în jurul lumii”. Prezintă 
spectatorilor evantaiul cu toţi vrăjitorii. 

3. Strânge evantaiul şi aşează cele 7 cărţi ale sale deasupra celorlalte din pachet, 
cu faţa în jos. 

4. Ia pachetul în mână şi descrie călătoriile vrăjitorilor. 
5. “Vrăjitorul violet decide să pornească spre celălalt capăt al lumii şi ajunge în 

Australia”, (de ex.). Ia prima carte din pachet şi pune-o printre celelalte cărţi. 
6. “Vrăjitorul albastru a auzit că e nevoie de el în India”. Ia şi de această dată cartea 

de deasupra şi pune-o oriunde în interiorul pachetului, continuând povestea. 
7. Spune cum “Vrăjitorul verde şi-a dorit mereu să ajungă în Spania”, punând încă 

o dată cartea de deasupra în interiorul pachetului. 
8. Vrăjitorul roşu decide să stea acasă…lasă cartea deasupra pachetului de cărţi şi 

pune pachetul în mijlocul mesei. După un an, vrăjitorii s-au înţeles să se întoarcă 
în ţara lor, pentru a-i povesti vrăjitorului roşu experienţele avute în călătorii. 
Ajuns la finalul poveştii, întoarce primele 4 cărţi din pachet, una câte una: îi veţi 
vedea cu toţii pe cei 4 vrăjitori reuniţi! 

 

Trucul 7: Cartea secretă - Ai nevoie de pachetul de 40 cărţi 

1. Roagă un spectator să amestece toate cărţile. 
2. Ia pachetul de cărţi şi roagă audiența să aleagă o carte, pe care să nu ţi-o arate. 
3. Discret, uită-te în acest timp, la ultima carte din pachet. 
4. Roagă-I să pună cartea aleasă deasupra celorlalte din pachet. 
5. Taie cărţile de mai multe ori. Reţine că ‘secretul’ tău, respectiv cartea la care te-

ai uitat este după prima tăiere deasupra celei alese de spectator.  
6. Amestecă aşadar cărţile astfel încât să eviţi separarea celor 2 cărţi. 
7. Întoarce cărţile una câte una; atunci când ajungi la cartea pe care ai văzut-o, 

cartea ta secretă, vei stii că urmatoarea este cea aleasă de spectator! 
 

Trucul 8: Un 13 cu noroc - Ai nevoie de 25 cărţi, din pachetul cu cărţi obisnuite 

1. Amestecă toate cărţile. 
2. Împarte-le în 5 teancuri pe care le aşezi cu faţa în sus, pe şir, de la stânga la 

dreapta. 



3. Roagă un spectator să aleagă o carte, fără a menţiona care anume, doar să arate 
coloana în care se află. 

4. Ridică toate cărţile din coloana indicată, apoi următoarele 2 coloane de cărţi le 
pui deasupra, iar ultimele 2 coloane le aşezi sub cele deja adunate. 

5. Din pachetul format astfel formează alte 5 coloane, ca şi la punctul 2.  
6. Roagă din nou spectatorul să indice coloana în care se află cartea aleasă iniţial. 
7. Ridică şi această coloană şi aşează cărţile în continuare, ca şi la punctul 4.    
8. Întoarce la final 13 cărţi, una câte una, numărând cu voce tare. A 13-a carte va 

fi cea aleasă de spectator, spre mirarea tuturor! 
 

Trucul 9: Divinația - Ai nevoie de 20 de cărți normale 

1. Cereți unui spectator să amestece cărțile. 
2. Ridică teancul de cărți și uită-te rapid la ultima carte (de ex. 7 Violet). 
3. Întinde cărțile pe masă, cu fața în jos, având grijă să observi poziția cărții pe care ai 

privit-o. 
4. Spune publicului că îți vei folosi puterile magice pentru a vedea prin cărți: cu alte 

cuvinte, ai puterea de a spune ce carte vei alege fără să o atingi. 
5. Spune publicului că vei alege prima carte. Spune-le valoarea și culoarea cărții 

văzute la începutul trucului (în acest exemplu, era violet 7). 
6. Alege orice carte la întâmplare de pe masă. Ține-o în mână, astfel încât publicul să 

nu o poată vedea și privi (să spunem că este dragonul albastru, de exemplu) 
7. Spuneți publicului că acum vei alege o altă carte. Spune-le valoarea și culoarea 

cărții tocmai alese (în exemplul nostru, dragonul albastru), apoi alege o altă carte 
la întâmplare de pe masă. 

8. Ține-o în mână, astfel încât publicul să nu o poată vedea și privi (să spunem că este 
2 roșu, de exemplu). 

9. Spune publicului că vei termina, alegând o altă carte. Spune-le valoarea și culoarea 
ultimei cărți pe care ai ales-o (în exemplul nostru, 2 roșu). Apoi alegeți cartea a cărui 
poziție ați notat-o la început (în exemplul nostru, 7 violet). 

10. Fă o recapitulare numind încă o dată fiecare dintre cărțile pe care le-ai anunțat 
chiar înainte de a le atinge. În exemplul nostru, erau 7 violet, dragonul albastru și 2 
roșu. 

11. Apoi arată cărțile pe care le ții în mână. Bineînțeles, sunt aceleași! 

 

Trucul 10: Clarviziune - Ai nevoie de pachetul de 40 cărţi  



 

1. Anunţă audienţa că eşti un adevărat magician: poţi ghici cărţile fără să le vezi. 
2. Roagă un spectator să amestece cărţile 
3. La spate, separă cărţile în două părţi pe care le pui apoi spate în spate. 
4. Arată cărţile spectatorilor, astfel încât ei să vadă doar faţa primului grup, 

uitându-te în acelaşi timp la cartea vizibilă ţie, fără ca audienţa să işi dea seama 
de acest lucru. Anunţă o carte la alegere. 

5. Evident, cartea anunţată nu este cartea pe care o văd spectatorii. Eşti surprins 
de ‘greşeală’, şi le explici că acest joc necesită multă concentrare. 

6. Du pachetul de cărţi înapoi la spate, şi întoarce-l, anunţând că vei face o nouă 
încercare.  

7. Arăţi din nou pachetul spectatorilor, de data aceasta având vizibilă cartea la 
care te-ai uitat discret la începutul trucului. 

Audienţa va avea dovada clară a talentului tău de magician! 

 
AVERTISMENT: Contraindicat copiilor sub 3 ani, poate conține piese mici.  

A se utiliza sub directa supraveghere a unei persoane adulte. 

Producator: Djeco, Franta. 

Importator și distribuitor: BORIBON COM SRL Bucuresti, str Viitorului nr 21 Tel: 0212111063 


