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Horlogium 

 

Жителите на вълшебното царство имат странен начин да казват колко е часът. Ще може 

ли вълшебникът да познае какъв час сте избрали? 

Съдържание: 1 часовник, 17 карти (16 лунни карти и 1 слънчева карта) 

Подготовка: поставете часовника на масата пред публиката. Вълшебникът държи 16-те 

карти в ръката си като звездите на гърба им сочат нагоре. Слънчевата карта е поставена 

най-отдолу на колодата. 

Ход на играта: Жителите на вълшебното царство имат странен начин да казват колко е 

часът! 

Вълшебникът държи картите в ръката си и каза, че във вълшебното царство казваш на 

някого колко е часът като слагаш по една карта отдолу на колодата за всеки час от деня. 

Например ако часът е един слагаш една карта най-отдолу в колодата; ако часът е 3 

поставяш 3 карти отдолу. Наистина в това царство е лесно да кажеш колко е часът, но 

вълшебникът може да каже това без да знае колко карти са преместени! Той дава 

колодата карти на един от публиката и обявява, че ще познае избрания от нея час.  

Вълшебникът се обръща с гръб към публиката, а тя избира часа като премества 

съответния брой карти отдолу на колодата една след друга. Вълшебникът взима 

обратно картите и ги нарежда в кръг около часовника като брои от 12 до 1. Останалите 

карти той оставя настрана. Взима часовника и поставя стрелката  на правилното време, 

избрано от публиката. След това той обръща картата, съответстваща на стрелката на 

часовника и казва: „Часът е ... Явно е че сте избрали този час, защото тогава изгрява 

слънцето”. (Картата, обърната от вълшебника е с рисунката на слънцето.) Публиката 

може да си помисли, че вълшебникът мами и че всички карти са със слънце на гърба. 

Затова вълшебникът обръща и другите карти, които всички са с луна на гърба. Той 

завършва като казва на публиката, че те правилно са избрали този час, защото когато 

обръща часовника той също показва слънце! 

Тайната: всичките 16 лунни карти имат една и съща рисунка на гърба. Но слънчевата 

карта е малко по различна. (фиг. 1 – слънчевата карта има на гърба по-малко малки 

звездички). Когато вълшебникът подрежда картите в кръг той може да види коя е 

слънчевата карта: нейното място на часовника е часът, който публиката тайно е 

избрала. Той поставя стрелката на часовника към слънчевата карта и обявява, че „във 

вълшебното царство часът е ...” и че публиката правилно е избрала този час, защото 

тогава изгрява слънцето. След това обръща другите карти, които всички са луннили 

завършва, като обръща часовника, който също има на гърба си слънце. 

 


