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EFEKT: Iluzjonista prezentuje dwa małe kubeczki, po czym umieszcza w nich po cztery małe monety. 

Bez zbędnych podejrzanych ruchów, inicjuje imaginowany lot monet z kubeczka do kubeczka, jedna 

za drugą. Na koniec w jednym kubeczku będzie osiem monet i ani jednej w drugim! 

SEKRET: Tajemnica tej sztuczki jest genialna w swej prostocie. Wewnątrz kubeczków znajdują się 

„półki” uniemożliwiające spadnięcie monetom w głąb kubeczków. Na zewnątrz kubeczków znajdują 

się specjalne żłobienia, dzięki którym będziesz w stanie szybko zidentyfikowad położenie półek, dzięki 

czemu będziesz w stanie umieścid monety w głębi kubeczków. Dobierz odpowiednie monety do 

przedstawienia- średnica musi byd na tyle szerokie, żeby były w stanie swobodnie poruszad się 

wewnątrz kubeczków, jak również na tyle cienkie, żeby zmieściły się pod półką w kubeczkach. 

Będziesz potrzebowad dziewięd takich monetek. Sztuczka polega na zrozumieniu w jaki sposób należy 

posługiwad się kubeczkami, żeby monety mogły raz wypaśd, raz zaklinowad się w kubeczkach. 

KROK 1 – LEWA DŁOŃ 

Kubeczki znajdują się na stole z wyżłobieniami skierowanymi w twoją stronę. Umieśd monetę w 

środku i podnieś kubeczek lewą dłonią. Kciuk zawsze powinien znajdowad się na wysokości żłobieo, 

dzięki czemu zawsze będziesz wiedział, gdzie ona się znajduje (fot.1a). Teraz, jedyne co Ci pozostaje, 

to obrócid nadgarstek przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, dzięki czemu palce będą skierowane 

do przodu, co sprawi, że nic nie wypadnie z kubeczków, monety będą w nim uwiezione (ukryte przed 

widownią, jak na zdjęciu 1b). By dokooczyd krok pierwszy, odłóż kubeczek na stole półką skierowaną 

w Twoim kierunku. Naturalnie, w trakcie przedstawienia nie będziesz wykorzystywad lewej ręki do 

uwalniania monet z kubeczków. Ręka ta za każdym razem będzie trzymad kubeczki, w czasie kiedy 

prawa ręka będzie uwalniad monety. 

 

KROK 2 – PRAWA DŁOŃ 

Kubeczek znajduje się na stole wyżłobieniami skierowanymi ku tobie. Umieśd w środku monetę i 

podnieś kubeczek prawą dłonią. W międzyczasie obród palcami kubeczek przeciwnie do ruchu 

wskazówek zegara, tak, by wyżłobienia na wierzchu kubeczka znajdowały się pod wskazującym i 

środkowym palcem. Następnie przechyl kubeczek, a zawartośd z niego wypadnie (fot.3). Aby 

dokooczyd krok drugi, należy odłożyd kubeczek na stole, w międzyczasie obracając kubeczek zgodnie 

ze wskazówkami zegara w taki sposób, by wyżłobienia na kubeczku znowu były skierowane w twoją 

stronę. Nie przejmuj się- nikt nie zauważy tego ruchu obrotowego, każdy uzna go za normalnie 

towarzyszący podnoszeniu i odstawianiu ruch- koniec kooców po prostu poprawiasz chwyt 

kubeczków w dłoni. 

WSKAZÓWKA:  

W trakcie całego przedstawienia twoja widownia nie będzie cię podejrzewad o to, że będziesz co rusz 

zmieniad pozycję kubeczków na ich oczach. Podążaj krok po kroku według tych instrukcji, a będziesz w 



stanie zauważyd w jaki sposób będziesz w stanie to zrobid w sposób płynny i naturalny. W 

prezentowanych poniżej ruchaj jest spójnośd- monety za każdym razem będą przemieszczad się z 

kubeczka po lewej do kubeczka po prawej.  

PREZENTACJA: Kubeczki znajdują się na stole i są skierowane żłobieniami w twoim kierunku. W ręku 

trzymaj dziewięd monetek i zagrzechocz nimi. Pokaż, że wnętrza kubeczków są puste. W nonszalancki 

sposób wrzud monety do kubeczka po lewej, nie wspominając ile ich masz. Zatrzymaj się na chwilę i 

wyjaśnij widowni, że planujesz w magiczny sposób przenieśd monety z kubeczka po lewej, do 

kubeczka po prawej.  

Przy pomocy lewej ręki wykonaj krok 1, zaś pozostałe monety wysyp na stół. Pokaż widowni, że do 

kubeczka wrzuciłeś osiem monetek, a na stole wciąż stoją puste kubeczki (chod tak naprawdę jedna z 

nich pozostanie w lewym kubeczku- fot.4).   

Podnieś lewą ręką cztery monetki i wrzud je po jednej do lewego kubeczka, przy pomocy prawej ręki 

(fot.5). Analogicznie podnieś cztery pozostałe monetki i wrzud je do kubeczka po prawej (fot.6). Po 

wypełnieniu drugiego kubeczka podnieś go lewą ręka i pokaż widowni (fot.7). Następnie podnieś 

kubeczek prawą ręką (fot.8). Wykonując ten ruch, obród kubeczki w palcach w taki sposób, by 

żłobienia znalazły się pod środkowym i wskazującym palcem (zupełnie jak w kroku 2). Potrząś trochę 

kubeczkami, po czym powiedz widowni, że jedna z monetek w kubeczku po twojej lewej przeleciała 

do drugiego kubeczka. Następnie poproś widownie o uwagę, bo magia zaraz się zacznie. To krótkie 

zdanie sprawi, że widownia zacznie zwracad uwagę na to co robisz. Tak naprawdę odwróciłeś ich 

uwagę od ruchu kubeczków w palcach.  

PIERWSZY LOT 

Ruszając delikatnie kubeczkami, udaj, że przerzucasz monetę z jednego kubeczka do drugiego. 

Wykonaj ruch z krok 1 i wysyp na prawo monety znajdujące się w lewym kubeczku- tylko trzy wylecą 

na zewnątrz (jedna pozostanie wewnątrz kubeczka- fot.9). Wykonaj pierwszą częśd krok 2 i wysyp na 

lewo monety z prawego kubeczka- na stół wysypie się pięd monetek (jedna dodatkowa monetka 

wyleci spod półki wewnątrz kubeczka- fot. 10). Dokoocz czynnośd odkładając kubeczki za monetami. 

W ten sposób kubeczek trzymany w twojej lewej ręce znajdzie się za monetami po lewej, zaś drugi za 

monetami po prawej (fot.11). 

DRUGI LOT 

Powtórz czynnośd z pierwszego lotu. Podnieś pięd monet lewą ręką. Licz je i umieszczaj pojedynczo w 

kubeczku za nimi. Zrób to samo z trzema monetami i umieśd je w kubeczku po prawej. Weź do ręki 

kubeczki, tak jak za poprzednim razem i ponownie udaj przerzut monety z kubeczka do kubeczka. 

Tym razem z kubeczka po lewej wylecą już tylko dwie monetki, zaś sześd z prawego (fot.12). 

Ponownie odłóż kubeczki za monetkami. 

TRZECI LOT 

Powtórz czynności z drugiego lotu i spraw, by z jednego kubeczka wypadła jedna moneta, zaś z 

drugiego siedem (fot.13). 

CZWARTY LOT 



By zakooczyd, musisz wykonad czwarty lot. Powtarzając czynności z poprzednich kroków spraw by z 

lewego kubeczka nie wypadła żadna moneta. Nie zwlekaj z wysypaniem ośmiu monetek z prawego 

kubeczka (fot.14). Następnie podnieś wszystkie monetki i wrzud je do kubeczka po lewej (zakrywając 

tę ukrytą). Wskaż, że magią tej sztuczki jest to, że wszystko można na bieżąco sprawdzid. 

Wykorzystując prawą rękę wysyp monety na lewą dłoo (również tę ukrytą) i pokaż kubeczki widowni. 

Jeżeli ktokolwiek będzie chciał sprawdzid kubeczki, jak najbardziej będzie mógł to zrobid. Nie podawaj 

jednak monetek (nawet jeżeli dodatkową w międzyczasie ukryjesz) żeby nie wzbudzad podejrzeo 

odnośnie modyfikowania zestawem podczas przedstawienia.  

WSKAZÓWKI 

Ten cudowny efekt pozostawi twoją widownię oszołomioną. Im bardziej naturalnie będziesz 

wykonywał kolejne etapy sztuczki, tym bardziej zaskoczeni będą na koniec całej rutyny.  

Odkładając na stół kubeczki, nawet te pozornie puste, rób to delikatnie, żeby nie wydawad 

podejrzanych dźwięków rekwizytami. 

Każdorazowo licz skrupulatnie monety, żeby nikt nie był podejrzliwy. 

Pamiętaj, by po wysypaniu monetek odłożyd kubeczki bliżej ciebie. Dzięki temu, będziesz wkładad 

monetki do kubeczków zasłaniając jednocześnie nadgarstkiem ich wnętrza, co zapewni, że nikt nie 

zobaczy dodatkowej monety w jednym z nich. 


