Magiczny Oculus DJ09922
Lśniąca kostka jest zamknięta w czarnym pudełku… Czy magik będzie w stanie zajrzeć do środka
używając magicznego oka widniejącego na czarnym pudełku ?
Wiek: 8-12 lat
Zawartość: I pudełko i przykrywka, 1 kostka z sześcioma różnokolorowymi ściankami, 1 srebrna ‘taca’.
Magik pokazuje kostkę i pudełko publiczności i kładzie srebrną ‘tacę’ na stole. Magik tłumaczy
publiczności że gdy on się odwróci to oni muszą wybrać kolor i włożyć kostkę do pudełka, tak aby
ścianka z wybranym kolorem była skierowana do góry, a potem przykryć pudełko przykrywką.
Zamknięte pudełko jest kładzione na ręce magika, który wciąż jest odwrócony do publiczności
plecami. Magik odwraca się do publiczności, odwraca rękę z pudełkiem i wyciąga swą dłoń tak aby
pudełko znajdowało się na poziome jego oczu. Tłumaczy że jego magiczna moc pozwala mu widzieć
co znajduje się w pudełku ale że potrzebuje on również niezbędnego akcesoria: srebrnej ‘tacy’. Gdy
kładzie pudełko ponownie za swoimi plecami, pyta jednego członka publiczności o wzięcie srebrnej
tacy ze stołu i trzymanie jej w ręku. Magik kładzie zamknięte pudełko na ‘tacy’ i wpatruje się w nie,
tłumacząc że drugie oko pozwala mu zaglądać do środka do pudełka. Następnie powiada
‘’Wybraliście kolor…’’
Sekret: Nie ma żadnych ukrytych przedziałów lub części ani specjalnych sztuczek! Publiczność kładzie
pudełko na dłoni magika w chwili gdy ten jest odwrócony do nich tyłem. Następnie gdy się odwraca,
pudełko ma dalej za swoimi plecami i wtedy zmienia pozycje przykrywki do pudełka. Kiedy wyciąga
rękę w stronę publiczności tak by mogli zobaczyć pudełko, on widzi jaki kolor wybrali. Potem
tłumaczy że do wykonania sztuczki potrzebuje jeszcze srebrnej ‘tacy’ aby mógł widzieć co znajduje się
w pudełku. Kiedy pudełko znów znajduje się z jego plecami, przesuwa przykrywkę tak aby pudełko
było zamknięte. Następnie, wyjmuje rękę zza sowich pleców i kładzie je na srebrnej ‘tacy’. Teraz musi
się jedynie skoncentrować i ujawnić kolor wybrany wcześniej przez publiczność.

