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UWAGA: Elementy zestawu zostały precyzyjnie wykonane z mosiądzu, dlatego należy obchodzid się z 

nimi ostrożnie, a przede wszystkim, nie wolno ich upuścid. Jeśli to się stanie, może byd tak, że możesz 

uszkodzid któryś z elementów, co może doprowadzid do tego, że nie będziesz w stanie powtórzyd 

sztuczki ani razu.  

EFEKT: Iluzjonista pokazuje dwa puste wieczka i pierścieo. Chwilę później znikąd pojawiają się cztery 

monety 0,50€. Przykrywa je, a one znikają raz jeszcze. Następnie się pojawiają się ponownie, 

przeskakują z jednego wieczka do drugiego, zamienia się w inne monety, a nawet przechodzi na 

wylot przez dłoo ochotnika z widowni! To prawdopodobnie najłatwiejsza i najbardziej efektowna 

sztuczka z monetami kiedykolwiek stworzona.  

SEKRET: Na pierwszy rzut oka na pudełku znajdują się jedynie dwa wieczka i mosiężny pierścieo 

(fot.1). Jednak, po odwróceniu wieczek odkryjesz trik, który czyni ten mały cud możliwym. Znajdują 

się tam dwie puste wkładki z fałszywymi rantami monet po bokach. Jeżeli sztuczka nie chce się 

wykonad natychmiastowo po odwróceniu wieczek, może byd tak, że zaklinowały się w transporcie. 

Jeśli tak się stanie, należy postępowad następująco: Umieśd pierścieo powyżej wieczka i 

zdecydowanym ruchem puknij całością o stolik (fot.2). Powtórz czynnośd z drugim wieczkiem.  

Teraz umieśd po jednej monecie we wkładkach, dzięki czemu stworzysz iluzję dwóch stosów po cztery 

monety 0,50€ (fot.3). Pamiętaj żeby obie monety umieścid awersem lub rewersem do góry.  Umieśd 

wieczka nad wkładkami, a je same po obu stronach pierścienia (fot.4). Teraz jesteś gotowy do 

występu.  

Jedyny ruch wymagany przy wykonywaniu sztuczki polega na odwracaniu wieczek z nonszalancją w 

następujący sposób. Kiedy wieczko znajdzie się nad sztucznym stosem monet, chwyd wieczko 

najbliżej ciebie przy pomocy kciuka i palca wskazującego. Następnie przesuo kciuk na brzeg wieczka, 

zaś palec wskazujący pod spód całego rekwizytu i obród całośd (fot.5). Cała czynnośd zajmuje 

zaledwie kilka sekund, zaś po odrobinie treningu zauważysz jak wkładki z łatwością przemieszczają się 

niczym jedno. Ważną kwestią jest pozostanie zrelaksowanym i odwracanie obu elementów, jakby 

były jednym.   

WSKAZÓWKA: Zalecamy nie naciskad zbyt mocno wkładek, kiedy monet nie ma w środku. Jeśli tak 

zrobisz, może mied trudności z rozdzieleniem ich. Nawet kiedy monety znajdą się na miejscu, cała 

sztuczka będzie łatwiejsza do wykonania i bardziej płynna w ruchach, jeśli nie będziesz wciskad 

wkładek głęboko wewnątrz wieczek.  

PRZEDSTAWIENIE: Trzymając wieczka z pierścieniem w konfiguracji ze zdjęcia nr4 chwyd w palce 

całośd i obród całością na powierzchni stołu (fot.6). W zsynchronizowany sposób wieczka powinny się 

oddzielid od pierścienia i wylądowad otwartą stroną do góry. W ten sposób możesz w prosty, a 

zarazem efektywny sposób zacząd swoje przedstawienie.   

Pojawienie się: Umieśd pierścieo i wieczka tak jak na zdjęciu nr7. Połóż pierścieo na wieczku po 

prawej i odwród całośd zamkniętą stroną do góry. Wykonaj magiczny gest, po czym podnieś wieczko 

razem z pierścieniem. W zaczarowany sposób pojawi się na stole stosik 0,50€. Połóż pierścieo za 

monetami i pozostaw puste wieczko po prawej (fot.8). 



Transpozycja: Umieśd pierścieo na wieczku po lewej i odwród całośd. Następnie umieśd puste wieczko 

na odsłoniętych monetach, wykonaj magiczny gest i odwród wieczko. Okaże się, że jest pusta. 

Podnieś wieczko z pierścieniem po lewej i pokaż ukryte pod spodem monety. Połóż pierścieo za 

monetami, zaś wieczko po prawej (fot.9). Powtórz czynności, tak jak są opisane powyżej, co by 

monety przeniosły się z powrotem do drugiego wieczka. Umieśd pierścieo na prawym wieczku i 

odwród je. Umieśd puste wieczko na monetach, a po magicznym geście ukaż, że monety nie tylko 

zniknęły, ale również pojawiły się z powrotem pod prawym wieczkiem. Ponownie umieśd pierścieo za 

monetami a wieczko po prawej.   

Penetracja: Umieśd pierścieo na lewym wieczku i odwród je. Umieśd oszukany stos monet na 

wierzchu tego wieczka (uważając, żeby nie poruszyd monety na szczycie) i przykryj całośd drugim 

wieczkiem (fot.10). Wykonaj magiczny gest, podnieś wierzchnie wieczko, które okaże się puste. 

Podnieś następnie wieczko z pierścieniem i pokaż, że monety w magiczny sposób przeszły przez 

wieczko. Umieśd pierścieo za monetami, a wieczko zaraz po prawej.  

 


