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Хеј… У чему је 

фора? Треба 

да се претворим 

у белог 

мађионичарског 

голуба! 
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Увод
Желиш, дакле, да изводиш мађионичарске трикове? Зашто? 

Ако је твој одговор да желиш да наступаш пред публиком код куће 
или у школи, или чак на забавама или јавним прославама, читај даље, 
а ми ћемо ти дати одличне савете како да направиш феноменалну 
мађионичарску представу. 

Ако ти се просто свиђа идеја да научиш неке мађионичарске трикове 
да их изводиш пред породицом и добрим другарима, и то је у реду. 
У сваком случају, ово је књига за тебе јер на њеним страницама има 
толико трикова – стотину и један заправо – да ћеш месецима моћи да 
забављаш своју публику! 

Магија се јавља у митовима и легендама култура из целог света. 
Сигурно знаш за чаробњака Мерлина, који је, како легенда каже, 
обучавао краља Артура да постане краљ Енглеске пре више од хиљаду 
и по година. Само је Артур успео да извуче чаробни мач Екскалибур из 
камена у који га је Мерлин зарио и тако је постао краљ. 

Иако већина нас не зна да објасни како микрочип покреће рачунар и 
заборави на који начин ради електрична енергија чим изађе из школе, 
сви ми спремно прихватамо све што та и друга чуда технологије могу 
да учине за нас. Али ко од нас није задивљено гледао у насмешеног 
мађионичара док изводи трикове у којима новчић нестаје или се 
појављује ниоткуда? Сви ми волимо мистерије и управо у томе је драж 
магије. 

И зато, прво правило које сваки мађионичар мора да научи јесте: Никад 
никоме не откривај како се изводи неки трик. Чак ни свом најбољем 
другу или другарици. 

НЕ ОТКРИВАЈ КАКО СЕ ТРИК ИЗВОДИ! 
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За почетак 
Има неколико правила која треба да запамтиш кад изводиш мађиони-
чарске трикове: 

1. Никад никоме не откривај како се изводи неки трик. Знам да смо то 
већ рекли, али то је најважније правило. НЕ ОТКРИВАЈ! 

2. Увежбавај сваки трик из свог репертоара све док га савршено не 
научиш и можеш да га изведеш без грешке. 

3. Држи публику увек испред себе. Не дозволи никоме да седи поред 
тебе или иза тебе. 

4. Не понављај трик пред истом публиком. Можда ће ти ласкати ако 
ти публика тражи да то урадиш, али она заправо само покушава 
да види како се трик изводи! 

5. Опште је правило да се публици не говори шта ћеш да урадиш. 
Боље је пустити да нестрпљење и неизвесност расту док изводиш 
неки трик. Можеш, међутим, да разговараш са публиком. Док 
причаш с људима или нешто чаврљаш, лакше ћеш им одвратити 
пажњу, па неће видети шта стварно радиш! 

6. Користи разне изразе лица и покрете да појачаш ефекат. На 
пример, можеш да се намрштиш да покажеш како се дубоко 
концентришеш; или можеш да станеш и заћутиш да привучеш 
пажњу публике; или можеш да се размашеш док призиваш своје 
„магичне моћи“ или када хоћеш да публици одвратиш пажњу. 

7. Постарај се да ти сви реквизити буду у савршеном стању и да лепо 
изгледају – нема разбуцаних чаробних штапића и шешира. 

8. Када савладаш неки трик да можеш савршено да га изводиш, 
можеш и да га измениш. То може да буде забавно! 

9. Увежбај и усаврши причу, све оно што ћеш говорити при извођењу 
сваког трика – по томе ћеш се разликовати од неког другог ко 
изводи исти трик. 

10. Трикове изводи спрам тамне позадине и при добром осветљењу. 
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Постављање мађионичарске 
представе 

Почни тако што ћеш научити неколико једноставних трикова који су ти 
занимљиви и који изискују само неколико реквизита. Видећеш да је те 
трикове најлакше извести. Када стекнеш самопоуздање, узми да учиш 
дуже и теже трикове. 

А онда ће доћи тренутак да испланираш своју представу! 

Свака добро планирана представа има почетак, средину и крај. Када 
планираш своју представу, не заборави да убациш краће трикове међу 
оне дуже јер ћеш тако одржати интересовање публике. Размисли о 
томе колико желиш да ти представа траје. Док си још почетник, добра 
представа је често кратка представа! Можда желиш да твоја представа 
траје свега десет-петнаест минута – то је и даље много приче и трикова 
док си још новајлија у магији! 

Припрема 
Уз оно најочигледније – да добро научиш трикове и увежбаш их тако 
да их изводиш с лакоћом и сигурношћу – мораш да имаш одговарајуће 
реквизите за сваки трик који ћеш извести. Најбоље је да прекријеш сто 
столњаком и држиш на њему реквизите док ти не затребају. Постарај се 
да ти реквизити лепо изгледају! 

Смисли шта ћеш да обучеш. Ако се обучеш као мађионичар, чак и ако 
се не ослањаш на костим током извођења трикова, ипак ћеш се осећати 
као прави мађионичар. Можда ћеш за одређене трикове морати да 
обучеш нешто посебно, рецимо јакну за трик са истезањем руке. 

Исто тако, ако одлучиш да причаш неке посебне приче током представе, 
увежбај и њих једнако као трикове. Мораш да будеш сигуран у све! 
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Извођење 
Кад изађеш пред публику, делуј сигурно у себе. Изгледај узбуђено због 
мађионичарских трикова које изводиш. Поклони се и уживај у аплаузу – 
то је један од разлога зашто си на позорници. 

Говори јасно и гласно – ако мрмљаш, публика неће разумети шта 
говориш и можда неће чути кључне информације. 

Увек укључуј своју публику у представу тако што ћеш тражити 
добровољце за неки трик и не брини ако нешто крене наопако. Или 
понови трик ако је згодно или пређи на следећи трик. 

Испланирај своју представу тако да свој најбољи трик изведеш на крају 
и публика ће те испратити клицањем! 

И за крај, забави се! 

Сада… треба ми један члан породице 

који ће се драге воље пријавити да ми 

помогне при извођењу наредног трика! 
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Замисли неки број… Онда га 

помножи са два… додај 294… 

помножи то са 5… а онда подели 

са девет… и, који се број добија 

на крају? Не знаш…?  

Не знам ни ја…! 
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На почетку представе изведи неколико брзих и простих илузија.  
Тако ће публика пожелети да види још! 

Брзи трикови и 
просте илузије 
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101 СУПЕР МАЂИОНИЧАРСКИ ТРИК 
ПОГЛАВЉЕ

1.

1. трик 
Која је дужа? 

Да ли знаш? 
Мађионичар Мандрак је био популаран 
стрип -јунак. Често би надмудрио 
противнике својим чаробним моћима. 

 H Треба ти: оловка, папир, лењир 

Ово је лака илузија која ће ти помоћи да загрејеш публику. 

1 Нацртај две 
праве, паралелне 

линије на папиру и пази 
да буду исте дужине, на 
пример 5 цм. Нека размак 
између њих буде 2 цм. 

2 Потом првој линији 
доцртај врхове стреле 

са обе стране, а другој репове 
стреле (као на цртежу). Ти 
знаш да су линије исте дужине, 
али ће ти бити тешко да у то 
убедиш своје другаре јер се 
због оптичке илузије чини да је 
једна краћа.

Одбијте, другари! 

Ово је чаробни зец… 

можда ће запуцати! 
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2. трик 
Магични број девет 

 H Треба ти: само две руке – твоје! 

За овај трик било би добро да смислиш неку причу о магичном броју 
девет! 

1 Знаш ли да лако 
можеш да 

множиш са девет само 
помоћу прстију? Подигни 
руке и, почевши од левог 
палца, сваки прст у глави 
означи бројевима од један 
до десет. 

2 Када хоћеш да помножиш неки број са девет, савиј прст са 
тим бројем. Колико је прстију остало подигнуто са обе 

стране савијеног прста? На пример, да помножиш девет са пет, 
савиј прст са бројем пет и изброј прсте са обе његове стране. На 
левој руци их је четири, а на десној пет – то значи да је одговор 
четрдесет пет! 

3 Покушај да множиш девет са било којим бројем – до десет 
наравно – и видећеш да ћеш сваки пут добити тачан број! 
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101 СУПЕР МАЂИОНИЧАРСКИ ТРИК 
ПОГЛАВЉЕ

1.

3. трик 
Још деветки 

 H Треба ти: оловка, папир,  
дигитрон (по жељи) 

Одржи илузију да је девет магичан број помоћу овог трика с 
бројевима. 

1 Најпре напиши број 
девет. Потом испод 

њега у колони испиши 
таблицу множења бројем 9 
од 1 до 10, дакле пута два, па 
пута три и тако даље. 
(Можеш да се послужиш и 
претходним триком да то 
брже урадиш!) Подвуци 
црту испод тих бројева. 

2 Сада сабери све те бројеве и добићеш 495. Затим сабери 
цифре добијеног збира – 4 + 9 + 5 – и добићеш број 18. Сада 

поново сабери цифре добијеног броја – 1 + 8 – и који ћеш број 
добити? Да, 9! 

3 Можеш у колону да додаш још производа броја и увек ћеш 
доћи до истог броја: 9. Баш чудесан број, зар не? 
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4. трик 
Читање мисли 

 H Треба ти: оловка, папир, дигитрон (по жељи) 

И овај трик читања мисли можеш да изведеш помоћу чудесног 
броја девет! Изводиш га уз помоћ добровољца, а њиме ћеш 
улепшати своју представу и задивити публику! 

1 Кажи добровољцу да напише било који троцифрени број 
коме је свака цифра мања од претходне, на пример: 972. 

Не сме да ти покаже који је број написао. 

2 Сада му реци да обрне цифре и напише број здесна налево. 
Тако ће добити 279. 

3 Потом му реци да од 
већег броја одузме 

мањи и да ти каже последњу 
цифру броја који је добио. У 
нашем примеру то је број 3. 

4 Ти ћеш одмах знати да су преостале две цифре 6 и 9. Број 
девет је увек у средини, ма који троцифрени број да је 

добровољац написао. (Опет тај чудесни број 9!) Одузми 3 од 9 и 
добићеш прву цифру – то је број 6. 


