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EFEKT: Z tą sztuczką będziesz w stanie zaszokowad każdą widownię. Twoje palce będą w magiczny
sposób świecid czerwonym światłem to tu, to tam, z siłą twojej własnej woli. Zestaw sztuczek, dobrze
wykonany, na pewno uatrakcyjni każdy pokaz magiczny.
SEKRET: Sekretem tej sztuczki są sztuczne kciuki, które wyposażone są również w dwie lampki
ledowe, które świecą czerwonym światłem, gdy obwód zostanie zamknięty. Aby zamknąd obwód
wystarczy delikatnie nacisnąd języczek lampki, który zetknie przewód i baterię ze sobą, co poskutkuje
zaświeceniem się lampki na czerwono. Aby sztuczka się powiodła wystarczy schowad lampkę
wewnątrz sztucznego kciuka. Lampka jest tak skonstruowana, że pozostawia dużo miejsca dla palców
dłoni, przy jednoczesnym zachowaniu swobody we włączaniu i wyłączaniu lampki.
PROPOZYCJE SZTUCZEK Z WYKORZYSTANIEM JEDNEJ LAMPKI




Schowaj światełko wewnątrz dłoni i po jej otwarciu pokaż publiczności, że światło zniknęło.
Spraw, że światełko pojawi się na koocu na czubku palców i udaj, że je zjadasz. Po chwili
możesz „wyjąd” światełko z ust i kontynuowad pokaz.
Ciekawym rozwiązaniem byłoby zamienienie światełka w gąbkową piłeczkę. Najpierw pokaż
w palcach dłoni światełko, a potem „chowając” je w drugiej dłoni pokaż, że w środku
pojawiła się piłeczka.

PROPOZYCJE SZTUCZEK Z WYKORZYSTANIEM DWÓCH LAMPEK










Spraw, by światełka „przeskakiwały” z jednej dłoni do drugiej, za głową, za plecami itp.
Spraw, by światełko pojawiło się w twojej lewej dłoni, podrzud je i spraw by wylądowało
wewnątrz szklanki. Aby sztuczka się udała wystarczy że w momencie „wypuszczenia”
światełka z ręki zgasisz je, a potem włączysz światełko w drugiej dłoni tak, by znalazło się za
szklanką, dzięki czemu widownia odniesie wrażenie, że światełko znajduje się wewnątrz.
Po kilkakrotnym przeskakiwaniu światełka z rąk do rąk, umieśd je w jednym uchu i wyjmij w
drugim, dając wrażenie, że światełko przeszło przez głowę.
„Wyjmij” z ucha kogoś z widowni światełko i „rozdziel” je na dwa włączając drugą lampkę,
udając, że łamiesz światełko niczym patyczek.
Światełko prawej dłoni umieśd w ustach, pogryź je i wydmuchaj w kierunku widowni, „łapiąc”
je światełko w lewą dłoo.
Baw się światełkami przerzucając je z jednej dłoni do drugiej, po czym „rzud” światełko w
kierunku publiczności. Poproś, aby rzucili Ci je z powrotem, po czym włącz je chwilę potem
jak ktoś z widowni to zrobi.
Jeżeli masz asystenta, pobaw się z nim w rzucanie światełkiem między sobą.

