Czarodziejska książka DJ09906
Tylko magik może odszyfrować zagadki kryjące się w jego magicznej księdze zaklęć. Czytając je
zostaje obdarzony niesamowitymi talentami. Czy będzie on potrafił wyczytać twoje najgłębsze myśli
?
Wiek: 6-12 lat
Zawartość: 6 kart z portretami, 6 złożonych ‘pergaminów’, 1 księga zaklęć, 4 karty z obrazkami.
Rutyna: Magik tłumaczy że ma wspaniałą księgę magicznych zaklęć które pozwalają mu zaglądać do
cudzych myśli. Pokazuje książkę publiczności. Następnie magik pokazuje publiczności portrety które
zostały zdjęte ze ścian zamkowej galerii i kładzie je na stole.
Następnie, magik prosi publiczność o otwarcie jednego z sześciu ‘pergaminów’ i o wybranie jednego z
sześciu elementów które na nim widnieją. Potem prosi aby złożyli i zamknęli go, i położyli z
powrotem na stole z pozostałymi. Rozdaje 6 portretów publiczności, i prosi aby uważnie się im
przyjrzeli dopóki nie znajdą tego samego elementu który został przez nich wcześniej wybrany z
pergaminu. W czasie gdy publiczność oglądają portrety, magik spogląda w swoją księgę zaklęć,
wypowiadając różne magiczne zaklęcia. Gdy publiczność znajduje ten portret na którym znajduje się
dany magiczny element, magik prosi jedną osobę aby utrzymała kartę z portretem przy czole tak aby
obrazek był ukryty. Tłumaczy że to pomaga magicznej sile lepiej przepływać Teraz magik
natychmiastowo wie jaki element został wybrany przez publiczność i mówi: ‘’Wybraliście…’
Sekret: Magiczna księga zaklęć magika jest zakodowana. Ukryte w głównych stronach książki jest
tabela rzędów i kolumn które są używane przez magika do odgadnięcia które elementy zostały
wybrane przez publiczność . Kolory w lewej kolumnie pasują do tych kolorów które są z tyłu kart z
portretami a figury pokazane na samej górze pasują do tych które widnieją na ‘pergaminach’. Kiedy
publiczność wybiera ‘pergamin’, magik widzi na odwrocie figurę. Gdy jedna osoba z publiczności
przykłada kartę do swojego czoła, magik widzi jej kolor. Teraz magik może szybko i łatwo znaleźć
element wybrany przez publiczność. Na przykład: publiczność wybiera element z pergaminu z
prostokątem. Karta z portretem która zawiera element z tego ‘pergaminu’ jest na odwrocie
niebieska. Książka magika pokazuje mu że publiczność wybrała skrzynię skarbów.

