Magic Gallinam
Jest kraina bardzo daleko stąd gdzie kury znoszą złote jajka kilka razy dziennie. Ale nigdy nie będziesz
w stanie wziąć ze sobą całego koszyka.
Wiek: 8-12 lat
Zawartość: Jedna czarodziejska chusta, jeden sznurek, jedno złote jajko, jeden ‘koszyk’ ( składający
się z 4-rech części, 5 kart z obrazkami.
Zanim zaczniesz: Złóż ‘koszyk’ a magiczną chustę połóż obok tak aby nikt nie był w stanie zobaczyć
jajka.
Rutyna: Magik oświadcza: ‘’ W magicznej krainie jest kura (pokazuje chustę nie złożoną) która znosi
złote jajka kilka razy dziennie. Znosi je w koszyku. Koszyk jest pusty, aby kura mogła znieść ich dzisiaj
więcej ( pokazuje że koszyk jest pusty). Każdego dnia znosi jajko (sprawia że kura je znosi) i jeszcze
jedno jeśli byście tego chcieli, i następne, i następne (sprawia aby kura znosiła je za każdym razem).’’
Tłumaczy że kura może znieść tyle jajek ile chcemy ale tylko do kiedy koszyk jest pełny. Pyta
publiczność ‘’czy powinna teraz przestać?’’ i mówi im że tak musi ponieważ koszyk jest pełny. Magik
mówi do publiczności ‘’Zobaczmy ile jajek dziś zniosła’’. Pokazuje koszyk, lecz ten jest pusty! Co się
stało z tymi wszystkimi jajkami? Kończy swą sztuczkę słowami ‘’Jest pewna magiczna kraina gdzie
kura znosi złote jajka, ale nigdy nie możesz ich wziąć ze sobą!’’.
Sekret: Kura ‘znosi’ tylko jedno jajko, które jest przyłączone do chusty za pomocą sznurka, którego
publiczność nie widzi. Sztuczka jest bardzo prosta do wykonania. Magik trzyma chustę w obu
dłoniach gdy pokazuje ją publiczności. Następnie składa ją w pół, bierze dolny rug złożonej chusty w
swoją prawą dłoń a lewą trzyma górny rug chusty tak aby była ona trzymana prosto. Następnie
przechyla chustę w lewo tak aby jajko które jest trzymane na sznurku wypadło z chusty. Wtedy
rozkłada chustę nad koszykiem i jest gotów aby kura zniosła następne jajko.

