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EFEKT: Zabawna mała buteleczka nie chce się wywrócid. Poproś kogokolwiek o 

położenie butelki, a tak na przekór powróci do wyjściowej pozycji! Tylko 

prawdziwy magik, z pomocą magicznego gestu, wie jak ją ujarzmid.  

SEKRET: Tak jak większośd sztuczek magicznych, i tym razem tajemnica całego 

widowiska jest mało zawiła. Wewnątrz pudełka znajduje się buteleczka jak 

również metalowa rurka. Widownia nie może się o niej dowiedzied. Jeśli 

położymy na stole buteleczkę bez rurki, ta w krótkim czasie ustawi się w pozycji 

pionowej, natomiast jeżeli rurka znajdzie się wewnątrz buteleczki, nie będzie w 

stanie tego zrobid. 

OSTRZEŻENIE: Sztuczka powinna byd wykonywana na płaskiej powierzchni. 

Nienakryty stół będzie idealny. Wszelkie obrusy i inne miękkie materiały 

położone na stole mogą uniemożliwid prawidłowe działanie buteleczki. Zanim 

zaczniesz wykonywad trik, przygotuj buteleczkę po prostu umieszczając w niej 

metalową rurkę.  

PREZENTACJA:  

1. Pokaż widowni buteleczkę i postaw ją pionowo na stole. Będzie to 

możliwe, ponieważ rurka jest w środku i jest skrzętnie ukryta.  

2. Posługując się obiema dłoomi, połóż butelkę poziomo. Zrób to tak, żeby 

rurka nie wydostała się z butelki. 

3. Unieś dłonie ponad buteleczkę. Ułóż je w „magiczny” sposób (jakby 

wydostawała się z nich swego rodzaju magiczna moc) i zahipnotyzuj 

butelkę. Oczywiście widownia nie będzie jeszcze niczym zaintrygowana, 

ponieważ nikt nie zdaje sobie sprawy, że buteleczka jest w stanie 

podnieśd się o własnych siłach.  

4. Po „nieudanej próbie” weź ze stołu buteleczkę i przekaż ją widowni. W 

trakcie wykonywania tej czynności, przechyl buteleczkę chwytając w 

szyjce tak, żeby metalowa rurka wypadła bezpośrednio do wnętrze 

twojej dłoni. Staraj się wykonad ten manewr w możliwie naturalny 

sposób, nie spiesz się (tak jakby w całą sztuczkę nie była zaangażowana 



jakakolwiek rurka). Pamiętaj, że nikt poza tobą nie zdaje sobie sprawy z 

obecności rurki, zatem nie ma powodu do zawahao.  

5. Pozwól swojej „ofierze” wziąd buteleczkę i niech spróbuje położyd 

buteleczkę. Nie będzie w stanie tego zrobid. Możesz również po 

podniesieniu spróbowad postawid buteleczkę z pozycji poziomej 

samodzielnie- wtedy zaskoczysz widownię swoimi telekinetycznymi 

zdolnościami.  

WSKAZÓWKI: 

1. Zazwyczaj, sztuczki magiczne nie muszą byd powtarzane, ponieważ osoba 

z widowni zna efekt triku po pierwszym razie i w związku z tym może za 

drugim razem uważniej rozglądad się pod kontem ewentualnych 

szachrajstw. Aczkolwiek, powtórzenie tej sztuczki może wzmocnid efekt. 

Pamiętaj tylko, żeby powtórzyd sztuczkę tylko raz, a potem przejśd do 

kolejnego punktu pokazu. 

2. Aby zdjąd uwagę widowni z faktu iż wykorzystujesz jakieś dodatkowe 

narzędzia do wykonania sztuczki (metalową rurkę), manipuluj buteleczką 

w trakcie przekazywania jej widowni, dzięki czemu skupisz ich uwagę na 

naczyniu, co będzie skłaniad ich przy myśli iż sekret tkwi w buteleczce 

samej w sobie.  

3. A wykonad sztuczkę po raz drugi, wystarczy manipulowad buteleczką w 

dłoniach, dzięki czemu będziesz w stanie ukryd ponownie rurkę 

wewnątrz naczynia. Jeżeli podwiczysz trochę ten manewr przed lustrem, 

będziesz w stanie umieścid rurkę na oczach widowni bez odwracania się 

od niej. Wszystko zależy od tego, jak naturalnie będziesz wykonywad 

poszczególne czynności.  

4. Jeżeli chcesz uatrakcyjnid swój występ, a zwłaszcza sam element 

wstającej butelki, możesz coś opowiedzied na temat tego co się dzieje w 

środku. Daj upust swojej fantazji. Powiedz, że otrzymałeś ją od szamana, 

że wewnątrz znajduje się śpiący chochlik, który z niewielką dozą magii 

budzi się, co symbolizuje samoistne podnoszenie się naczynia. Ponadto 

wystarczy, że zaczniesz nazywad naczynie ampułką. 

5. Jak przy każdej sztuczce magicznej- NIGDY NIE WYJAWIAJ JEJ SEKRETU. 

Pozostaw swoją widownię w najgłębszej niewiedzy- sam efekt sztuczki 

jest dla nich celem pokazu, więc nie musisz się czud zobligowany do jej 



wyjaśniania. Rozszyfrowanie sztuczki znaczy jej zrujnowanie, czyniąc ją 

banalną w oczach zawiedzionej widowni.  


