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EFEKT: Sztuczka polega na przejściu trzech piłeczek przez odwrócone denka kubeczków jeden za 

drugim. Koniec kooców sztuczka zostanie powtórzona z niewidzialną kulką, która zmaterializuje się 

pod kubeczkiem, w towarzystwie pozostałych trzech piłeczek. 

PRZYGOTOWANIE 

1. Mając założone dwa kubeczki jeden na drugi, umieśd piłeczkę wewnątrz tego znajdującego 

się na wierzchu. (ryc.1.) 

2. Umieśd na wierzchu trzeci kubeczek- piłeczka tym sposobem znajdzie się w środkowym 

kubeczku. (ryc.2.) 

3. Pozostałe piłeczki włóż do kubeczka na wierzchu. (ryc.3.) 

WYSTĘP 

1. Zacznij występ od wysypania piłeczek z kubeczka na blat stołu. (ryc.4.) 

2. Ułóż piłeczki w niewielkiej odległości, rozdzielając je przed publicznością (ryc.5.) 

3. Trzymając kubeczki w lewej ręce, wyciągaj je po jednym, zaczynając od dołu (ryc.6.) 

4. Połóż kubeczki po jednym za każdą piłeczką leżącą na stole. (ryc.7.) 

5. Kubeczek środkowy ma już jedną kulkę w środku, ale wprawnym ruchem nie różniącym się 

od tego, co przy pozostałych kubeczkach, można sprawid, że piłeczka nie wypadnie zanim 

kubeczek wyląduje na stole. (ryc.8.) 

6. Po ustawieniu kubeczków za piłeczkami (ryc.9.), połóż środkową piłeczkę na wierzchu 

środkowego kubeczka. (ryc.10.) 

7. Nałóż kubeczki po lewej i po prawej na wierzch środkowego (ryc.11.) 

8. Popukaj wierzch kubeczków wypowiadając zaklęcie. (ryc.12.) 

9. Podnieś kubeczki pokazując, że piłeczka przeszła przez denko środkowego kubeczka. (ryc.13.) 

Tak naprawdę pokazaliśmy piłeczkę, którą przygotowaliśmy przed występem.  

10. Weź kubeczki w lewą dłoo (ryc.14.) i powtórz czynności z kroku 4.  Kubeczek środkowy 

powinien przykryd piłeczkę która przeszła, pamiętając, żeby nie pokazad kuleczki, która 

„przeszła” przez denko (tak naprawdę pozostała w kubeczku).  (ryc.15.) 

11. Połóż jedną z pozostałych na stole kuleczek na czubek środkowego kubeczka. (ryc.16.) 

12. Połóż kubeczki na kubeczku środkowym. (ryc.17.) 

13. Popukaj kubeczki wypowiadając jednocześnie zaklęcie. (ryc.18.) 

14. Podnieś wszystkie trzy kubeczki ukazując dwie piłeczki. (ryc.19.) 

15. Powtórz rozkładanie kubeczków (ryc.20.) analogicznie jak ostatnie dwa razy, zakrywając dwie 

piłeczki środkowym kubeczkiem, w którym kryje się trzecia piłeczka. (ryc.21.) 

16. Połóż ostatnia piłeczkę na wierzchu środkowego kubeczka. (ryc.22.) 

17. Umieśd kubeczki po bokach na wierzchu środkowego. (ryc.23.) 

18. Wypowiedz zaklęcie i podnieś kubeczki pokazując, że trzecia piłeczka także pojawiła się na 

stole. (ryc.24.) 



19. Teraz kiedy wszystkie piłeczki są na stole, pora pokazad piłeczkę, o której nie wie widownia. 

Ponownie rozłóż kubeczki denkiem do góry na stole, zaś środkowym zakryj trzy piłeczki, które 

„pojawiały się” przez cały pokaz (ryc.25.) 

20. Z uwagi na to, że nie ma na stole już żadnych piłeczek, umieśd „niewidzialną” piłeczkę na 

szczycie środkowego kubeczka i przykryj ją bocznymi kubeczkami. 

21. Wypowiedz życzenia i podnieś kubeczki ukazując czwartą, „niewidzialną” piłeczkę. (ryc.26.) 


