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EFEKT: Poproś osobę z widowni o papierosa i wsuo go w zaciśniętą pięśd lewej ręki (tytoniem do
przodu) na tyle głęboko, by z dłoni wystawał jedynie filtr. Przykryj prawą dłonią filtr, a następnie
otwórz obie dłonie- papieros zniknął!
PRZYGOTOWANIE: W pudełku znajdziesz plastikowe narzędzie przytwierdzone do elastycznej żyłki z
agrafką na drugim koocu. Agrafka musi byd przyczepiona do marynarki tak, by plastikowy fragment
pozostał w ukryciu (ryc.1). Załóż marynarkę i pozostaw ją niezapiętą.
WYSTĘP: Na początku musisz schowad swoją lewą rękę wewnątrz marynarki, zaraz przy lewym
biodrze, żeby złapad narzędzie. Aby uniknąd podejrzliwych spojrzeo widowni, możesz tymczasowo
zwrócid się delikatnie prawym biodrem w stronę publiki, skupiając ich uwagę na twojej prawej ręce,
która trzyma papierosa. Po złapaniu narzędzia (ryc.2) powinieneś nonszalancko oprzed lewą dłoo na
klapie marynarki (ryc.3), jednocześnie zwracając się przodem w stronę publiczności. Dzięki temu
elastyczna żyłka pozostanie całkowicie niewidoczna. Umieśd papieros wewnątrz narzędzia (ryc.4) do
momentu, kiedy wystawad będzie jedynie filtr (ryc.5). Po zakryciu widocznej części papierosa prawą
ręką (ryc.6), gładkim ruchem wyciągnij ręce przed siebie, jednocześnie pozwalając mechanizmowi
wysunąd się z ręki. Papieros pozostanie wewnątrz narzędzia, które za sprawą elastycznej żyłki schowa
się wewnątrz marynarki. Pamiętaj, żeby nie śledzid wzrokiem ruchów narzędzia z papierosem,
ponieważ możesz wzbudzid podejrzenia widowni, a koniec kooców, zepsud swoje przedstawienie.
Wzrokiem podążaj za wyciąganymi dłoomi, mechanizm wykona swoje zadanie, bez specjalnego
nadzoru. Na koniec otwórz dłonie i pokaż, że nic się w nich nie znajduje (ryc.7).
Sztuczka dobiegła kooca!
WSKAZÓWKI:





Poświęd chwilę na przedwiczenie sztuczki, dzięki czemu w przyszłości będziesz w stanie
sprawid, że znikad będą inne podłużne przedmioty, jak na przykład długopis, czy zwinięty
banknot.
Polecamy przedwiczyd sztuczkę kilka razy przed lustrem.
Podążając krok po krok zgodnie ze wskazówkami, będziesz mógł bez żadnego ryzyka i dużą
łatwością wykonad ten trik.

