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Mágica da Colher e mais algumas especiais
coletânia criada pelo apelido MercadoLivre CRDIAS

MÁGICA DE ENTORTAR A COLHER

SEGUIMOS AGORA COM MAIS ALGUNS TRUQUES PARA TODOS !

A MÃO ELÁSTICA

Truque: o mágico põe a mão no chão e ela gira em um ângulo de 360° na
sua frente
Segredo: o segredo está em fazer a mágica começando do fim você deve
girar o braço ao contrário de fora para dentro deixando numa posição com
ela em dirção ao seu corpo. O seu cotovelo deverá estar para dentro. O
truque consiste apenas em ter uma blusa de manga comprida para não
mostrar o cotovelo. Este truque precisa de muita prática principalmente
quando se for começá-lo para não perceberem que você põe a mão por
fora.
1 Coloque sua mão no chao virada para dentro, com o cotevelo para fora.
2 Tire sua mão do chao e de a volta com a mão 360º no sentido horario,
então sua mão vai estar para dentro,
mas o cotovelo pra fora.
3 Então coloque a mao no chao, aja naturalmente quando voce tira e
coloca a mao no chao
4 pronto, agora é só dar a volta na mão o que antes seria imposivel.
EFEITO:
O magico coloca 2 ases na mão dos espectadores.As cartas são
colocadas de face para baixo, e se transformam em 2 damas.
PREPARAÇÃO:
o magico separa dois ases e duas damas e os coloca na seguinte ordem:
1 as , duas damas e outro as ( no topo do baralho).
ETAPA1:
mostre ao espectador a carta superior do baralho que é um as.Mande o
espectador examinar a carta e segurar entre o polegar e o primeiro dedo
(a carta deve estar com a face para baixo)
ETAPA2:
Agora voce tem que mostrar o outro as como se fosse a carta do topo,
para isso segure as 3 primeiras cartas como se fosse uma.
ETAPA3:
Traga o as devolta ao baralho com as 2 damas escondidas atras dele.
ETAPA4:
diga ao espectador que voce ira trocar a primeira carta do baralho que
todos pensam que é o as(mas tem 2 damas antes) pelo o que ele tem na
mão.Ao fazer isso, coloque o as que voce pegou no fundo do baralho sem
que os outros percebam(desvie a atenção da plateia)e pegue a primeira
carta do baralho,que será a segunda dama, e coloque na mão do

espectador.
ETAPA5:
Peça para o espectador virar as cartas e ele se surpreenderá quado vir as
2 damas.

CARD SWIFT
EFEITO:
O magico mostra a carta do topo do baralho, que é um valete de copas, e
dá para um espectador segurar.motra a nova carta do topo,que é um
valete de paus, e dá para outra pessoa segurar.Após isso o magico pede
aos 2 espectadores para virarem sua cartas, e eles estão com as cartas
trocadas.
SEGREDO:
Voce deverá ter 2valetes de copas
PREPARAÇÃO:
ponha as cartas na seguinte ordem no topo do baralho:valete de
copas,valete de paus e outro valete de copas.
APRESENTAÇÃO:
Faça um double-lift( segurar 2 cartas como se fosse uma) e mostre a
suposta carta do topo(que na verdade é a segunda)e será umvalete de
paus.Retorne essa carta ao baralho e pegue a primeira carta
(verdadeira),que será um valete de copas, e de para um espectador
segurar.Repita esse processo, faça um double-lift mostrando a segunda
carta do baralho(agora o valete de copas) que todos pensam que é a
primeira.Retorne-a ao baralho e de para outro espectador segurar a
primeira carta do baralho(que será o valete de paus).
Pessa para os dois virarem as cartas e elas estarão trocadas.

CARTA NA GARRAFA
EFEITO:
um espectador assina uma carta e ela é reposta ao baralho.O magico joga
as cartas sobre uma garrafa atras do espectador e ela aparece dentro da
garrafa.
SEGREDO:
Antes dessa apresentaçao, tem que ser feita uma outra magica onde a
pessoa assine uma carta.A carta assinada no primeiro truque deverá ser
forçada nesse truque.
Quando o espectador pega a carta forçada, um assistente coloca a carta

usada no truque anterior(que seria a mesma) e a coloca no interior da
garrafa.
Depois,o magico joga o baralho sobre a garrafa e a carta "aparece" dentro
dela.

