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Когато видите този символ можете да намерите обяснения на нашата страница в интернет 
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Фокус № 1 Cartum 

Секретен код: evaminus 

Съдържание на комплекта: колода от маркирани карти. 

Тази колода е специална, защото от едната си страна картите са по-тесни отколкото от другата 

(виж фиг1). Тази разлика, по-малка от 1 мм е напълно незабележима (фиг.2).  

 

Когато една или повече карти са поставени „обратно” трябва здраво да хванете колодата от 

двете противоположни страни с палеца и показалеца на едната си ръка  и да прекарате 

пръстите на другата си ръка по дължината на картите. По този начин тези, които са поставени 

обратно в колодата могат да бъдат извадени от нея (фиг.3).  

 

С тази специална колода можете да направите много различни фокуси. 

 

Фокус № 2  Намери картата 

Тайната: Всички карти са поставени в една посока. Направете ги на  на ветрило и накарайте 

един от публиката да избере една. Докато човекът от публиката гледа картата дискретно 

завъртете  колодата (което се прави лесно докато събирате  ветрилото). След това помолете  

човека от публиката да върне избраната карта където и да е в колодата и да разбърка картите. 

За да намерите избраната карта използвайте техниката на плъзгане на пръста,  показана на 

фиг.3 и обявете, че избраната карта е...  

 

Фокус № 3 Картата във воала 

Фокусът се изпълнява по същия начин, както предишния, но фокусникът добавя и тънък воал, с 

който покрива колодата, така че избраната карта се появява  под него. 

 

Фокус № 4  Намери четирите попа 

Тайната: Всички карти в колодата са поставени  по един и същи начин. Наредете ги с лицето 

нагоре и отделете  четирите попа. Помолете един от публиката да ви  каже къде да ги 

поставите в колодата. Всеки път  ги поставяте вие самите,като при поставянето дискретно ги 

завъртате  в обратна посока. Когато и четирите карти са обратно в колодата съберете всички 

карти и помолете човека от публиката да ги разбърка. Концентрирайте се и плъзнете пръста си  

по колодата, както беше вече обяснено и извадете четирите  карти, които бяхте отделили в 

началото – това са четирте  попа.  

 

 

 

Фокус № 5 Четирите попа са събрани заедно в началото, разделени са и после по вълшебен 

начин се събират отново. 

Тайната: Покажете на публиката подредените във ветрило четирите 4 попа (внимавайте със 

скритите 3 други карти зад най-левия  поп ),  съберете ветрилото и поставете картите с лицето 
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надолу върху масата. Кажете на публиката, че дори и да сте раздели четирите попа те ще се 

върнат отново заедно. Подредете горните 4 карти от колодато с лицето надолу в редица от 

дясно наляво и поставя трите карти също с лицето надолу върху най-лявата карта, още 3 карти 

върху следващата, пак 3 карти върху другата в редицата и отново 3 карти върху най-дясната. 

Обърнете най-дясното  купче, като покажете, че попът е изчезнал от тази група карти. Обърнете 

и следващите две купчета карти едно след друго. Най- накрая обърнете  и последното най-ляво 

купче карти, където всичките 4 попа са отново заедно.   

 

Фокус № 6   Подредeте картите по цвят 

Тайната:Колодата  карти се разпределя по цвят. Двете отделни купчинки се събират в обратна 

посока една спрямо друга. Картите се размесват. Покажете на публиката че картите в колодата 

са размесени. Обявявете, че можете отново да ги подредите по цвят. Извършете отново 

движението  с плъзгането на пръста по дължина (фиг.3) и картите отново са подредени  по 

цвят. 

 

Фокус № 7 Картите са подредени по цвят и картата, избрана от човек от публиката отново се 

появява.  

Картите се разпределят по цвят. Двете купчинки карти се събират в една колода като се 

поставят в обратна посока една спрямо друга. Картите се размесват  и покажете на публиката, 

че те наистина са размесени. Човек от публиката избира една произволна карта. Преди той да я 

върне обратно дискретно завъртете колодата , така че тя да сочи в обратната посока. 

Прокарайте си  пръста по картите. Те са подредени по цвят с изключение на картата, избрана от 

публиката, която е поставена в групата карти с обратен цвят. 

 

Фокус № 8 Последната карта в колодата се променя без публиката да разбере  

Тайната: Всички карти се подреждат в една и съща посока с изключение на предпоследната. 

Покажете последната карта в колодата и казжете че можете да я промените. Сложете на 

масата колодата с лицето надолу и се престорете, че издърпвате последната карта. В същност 

вие  издърпвате предпоследната, която я намира чрез плъзгане на пръстите си. Публиката 

мисли,  че последната карта е сменена.  

 

Фокус № 9 Вие можете да познаете  какви ще бъдат картите, които ще бъдат изтеглени   

Тайната: Дръжте колодата карти в ръка и запомнете  коя е най-горната карта (А) преди да 

започне фокуса. Разпръснете картите върху масата с лицето надолу, но запомнете къде е 

вашата избрана карта А. Изберете каквато и да е карта Б и кажете каква е картата А, която 

знаете. Изберете трета карта В и обявете картата Б . Накрая вземете картата А, но обявете 

картата В.Покажете трите карти на публиката и тя вижда че наистина сте избрали тези три 

карти, които сте казали, че ще изберете. 

 

Фокус 10  Reunica   

Необходими карти: 4 попа, 4 дами, 4 валета и 4 десетки 

Подготовка: Подредете картите по боя (всички купи и т.н) и след това при  всяка боя ги 

подредете първо десетки, после валета, дами и попове. От всичките купчета направете малка 

колода . 
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Покажете колодата на публиката и им напомете, че сте ги е подредили по цвят и че сега ще ги 

подредите по величина. Поставете колодата на масата с лицето надолу  и поканете един от 

публиката да сече колкото пъти иска. След това изтеглете 4 карти и ги подредете отляво 

надясно в редица с лицето надолу.  Продължете да прави така като слагате   картите една върху 

друга докато те не свършат. Сега не ви остава нищо друго освен да обърнете  картите и да 

покажете на публиката, че те са подредени по величина.   

 

Фокус 11 Jettum 

Необходими карти и подготовка: черна осмица и деветка се изваждат от колодата и се 

подреждат така, както е показано на фиг.1 

Изпълнение:  Дръжте колодата карти в ръката си  (фиг.2) и покажете отделените  деветка и 

осмица. Дайте ги на човек от публиката,  и му кажете  да ги постави където иска в колодата. 

Разбъркайте картите. След това кажете на публиката, че ще хвърлите картите на масата, а двете 

карти, останали в ръката ви са тези, които човекът от публиката е избрал.  

Тайната:  Поставете черната осмица и деветка съответно най-отгоре и най-отдолу в колодата. 

(фиг.1). Картите, които показвате на публиката са също черни, но от другите видове. Никой не 

забелязва! Когато разбърквате картите внимавайте горната и долната карта да останат винаги 

на своите места. След като ги разбъркате ги хванете  така, както е показано на фиг.2 и ги 

хвърлете на масата (фиг.3). Двете карти, които са останали да  държите в ръката си са горната и 

долната, черна осмица и черна деветка (фиг.4). 

 

 

Фокус 12 Dix 

Необходими карти: 4 десетки от колодата 

Подготовка: спатията,  купата и пиката се поставят така, че да се виждат в обратен ред. 

Изпълнение: Покажете  четирите карти на публиката. Сложете ги с лицето надолу и помолете 

един от публиката да премести която и да е от картите, да я покаже на другите от публиката и 

след това да я върне обратно. Разбъркайте картите и кажете, че може да кажете коя карта е 

била избрана от човека от публиката. 

Тайната: Докато публиката гледа изтеглената произволна карта незабелязано обърнете 

колодато карти в ръката си. Така когато избраната от публиката карта е върната в колодата има 

2 начина да се познае коя е била тя.  

- ако всичките карти са в една посока е карото 
- ако една от картите е сложена обратно спрямо другите значи та е била картата, която е 

била избрана от публиката. 
 

Например между трите карти само купата е обратно, значи тя е била избрана от публиката. 

 

Фокус № 13  Поп 

Необходима е колода карти 

За този фокус ви трябва посветен помощник от публиката, който ще бъде вашите очи. 

Предварително двамата трябва да се уговорите за таен сигнал за да разберете, че показаната 

карта е поп. 

Изпълнение: Помолете един от публиката да разбърка картите и вземете след това колодата. 

Кажете, че можете да познаете дали дадената карта е поп или не само когато я докоснете, 



защото това го чувствате със сърцето си. Вземете колодата в ръката си и покажете най-долната 

карта на публиката. Потъркайте гърба и с пръст, помислете секунда и кажете дали картата е 

поп или не. 

Тайната: Ако картата е поп вашият помощник от публиката трябва да ви даде тайния сигнал. 

  

Фокус № 14 Aranea 

Необходими са: 1 паяк, 5 калинки, стъкленица, съставена от основа, прозрачни стени и капак. 

Подготовка: Сложете петте калинки в стъкленицата  и поставете отгоре паяка. (фиг.1). Сглобете 

стъкленицата  и го затворете с капака (фиг.2). 

Изпълнение: Кажете, че току-що сте хванали паяк-чудовище и сте го затворили в магическа 

стъкленица. Покажете я на публиката и я запитайте искат ли да запазят паяка, или вие да го 

превърнете в някакво по-приятно животно.  Предложете ”Например в калинки! Да опитаме”! 

Хванете стъкленицата в ръка така, както е показано на фиг. 3 и докато изричате вълшебната 

дума рязко тръснете надолу стъкленицата. В нея се появяват пет чаровни калинки, а ужасният 

паяк е изчезнал. 

Тайната: В капака на кутията има скрит магнит, а и самият паяк е намагнетизиран. Когато 

тръснете рязко кутията надолу магнитът задържа паяка върху капака (фиг.4), а петте калинки 

падат на дъното на кутията. 

 

Фокус № 15 Калинката пътешественик 

 

Необходими са 1 калинка, тънък воал  

Подготовка: Завийте калинката във  воала. (Долната част на воала трябва да е по-къса). Когато 

развиете воала калинката е преминала през него и вече не е завита, а е под него! 

Тайната: Поставете калинката в средата на воала (фиг. 1), сгънете го на две  (фиг. 2) и го 

усукайте около калинката (фиг. 3). 

Когато завиете воала до неговите крайща и единият връх премине отдолу  дръпнете двата 

противоположни края (фиг.4). Калинката е вече под воала. 

 

Фокус № 16 Калинките 

Необходими са:  4 калинки 

Покажете на публиката 3 калинки върху масата. В същото време имате още една скрита в 

дясната ви ръка (фиг.1 и 2). Вземете една от калинките от масата като използвате палеца и 

показалеца на дясната си ръка (фиг. 3) и я сложете заедно със скритата вече в ръката си 

калинка в лявата си ръка(фиг. 4). 

Вземете втора калинка от масата и я поставете в лявата си ръка, след това вземете и третата 

калинка от масата и я поставете в джоба си. Когато отворите лявата си ръка вие ве още имате 3 

калинки там, а дясната ви ръка е празна! 

 

Фокус № 17 Свещеният  скарабей 

Необходими са: 1 кутия и 2 бръмбара 

Подготовка: оставете един бръмбар в джоба си, а другия до кутията.  

Изпълнение:  Кажете, че току-що сте хванали скарабей. Предложете на публиката да го пипне. 

Вземете го обратно и го затворете в кутията. Отворете кутията и покажете на публиката, че 

бръмбарът е вътре и е добре затворен. Обяснете, че скарабеят винаги намира начин да се 



измъкне когато е затворен. Направете пантомима сякаш скарабеят излиза от кутията, 

пропълзява от едната ви ръка в другата и че влиза в джоба ви. Попитайте публиката „къде е 

скарабеят? В кутията ли, или в джоба ми?” Публиката отговаря „В кутията”, защото не е 

възможно бръмбарът да е избягал. Отворете кутията и покажете, че бръмбарът е изчезнал. Но 

къде е? Бръкнете в джоба си, намерете го и го покажете на публиката.  

Тайната: Кутията, в която сте поставили бръмбара има двойно дъно. Ключалката е много 

скрита. (фиг. 2) 

1. Кутията е отворена и бръмбарът се вижда 

2. Кутията е затворена и преди да я отворите отново натиснете нейната стена, която 

представлява двустранен ключ. 

3. Кутията е отворена отново и бръмбарът е изчезнал! 

 

Фокус № 18 Вълшебният воал 

Необходими са: кутия и воал 

Подготовка: Без да види публиката скрийте воала в кутията. Затворете кутията и я заключете с 

тайния ключ, описан във фокус № 17.  

Изпълнение: Отворете кутията е покажете на публиката, че кутията е празна. Затворете я 

отново, изречете магическата дума, прекарайте ръката си над и под кутията и обявете, че ще 

извадите от нея воал. Отворете кутията и извадете воала.  

 

Фокус № 19  Размножаване на бръмбари 

Необходими са: 2 бръмбара и кутия 

Подготовка: Без да види публиката поставете в кутията един бръмбар. Затворете кутията и 

натиснете тайната ключалка, както беше описано във фокус 17. Така вие сте готови да 

започнете фокуса.  

Изпълнение: Отворете кутията, покажете я на публиката да се увери че е празна и отново я 

затворете. Покажете бръмбара и кажете, че ще отворите кутията отново и ще го поставите 

вътре. Затворете кутията. Помолете зрител да отвори кутията – вътре бръмбарите са се 

удвоили! 

Тайната: По време на подготовката вие слагате вътре в кутията един бръмбар и натискате  

тайната ключалка, така че кутията да изглежда празна когато се отвори. Показвате на публиката 

празната кутия, затваряте я отново и незабелязано натискате ключалката втори път. Отваряте   

кутията за втори път и без да показвате нейната вътрешност обяснявате че ще поставите вътре 

един бръмбар. Това, което публиката не знае е, че вътре вече има един бръмбар! Затваряте 

отново кутията и молите зрител да я отвори отново. За всеобща изненада вътре има два 

бръмбара.  

 

Фокус № 20  Колко калинки?  

Необходими са: 4 калинки 

Подготовка: скрийте в ръката си 4 калинки. 

Изпълнение: Кажете,че слагате няколко калинки в ръката на един зрител. Последният не знае 

колко са калинките и не трябва да си отваря ръката. Обяснете, че ще накарате  този зрител да 

направи няколко пресмятания и вече знаете, че резултатът от тях ще отговаря на броя на 

калинките в неговата ръка.  



Помолете зрителят да избере едно число от 1 до 10, да го умножи по 2, да добави 8, да 

раздели резултата на 2 и да извади от него избраното първоначално число. Зрителят обявява 

резултата от пресмятането, което е винаги 4. В ръката си имате също 4 калинки. 

Пресмятането 

 Число между 1 и 10  

 Умножено по 2 

 Плюс  8 

 Делено на 2 

 Минус първоначално избраното число 

 

 

 


