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EFEKT: Mała jedwabna chusteczka znika z rąk wykonującego sztuczkę, bez pozostawiania śladu po 

niej. Sztuczkę można również odwrócid- po pokazaniu pustych dłoni można sprawid, by chusteczka z 

powrotem się pojawiła.  

SKERET: W pudełku oprócz chusteczki znaleźd można również specjalny sztuczny kciuk, dzięki czemu 

można osiągnąd wyżej wymieniony efekt. Nie trzeba specjalnych magicznych zdolności, aby wykonad 

sztuczkę, wszystkie szczegóły krok po kroku przedstawimy w tej instrukcji.  

ZANIM ZACZNIESZ: Nie martw się tym, że rozmiar i kolor sztucznego kciuka może nie od kooca 

przypominad twoje własne palce. Nie ma to żadnego wpływu na powodzenie sztuczki. 

1. Mając sztuczny kciuk na palcu prawej ręki wyjmij z kieszeni chusteczkę. Chwyd ją za róg w 

ten sposób by zakryd kciuk od widowni. (ryc.1.)  

Trzymając dłonie blisko siebie zaciśnij lewą dłoo w pięśd i umieśd sztuczny kciuk wewnątrz 

lewej dłoni. Chusteczka musi leżed na zewnątrz dłoni po stronie widowni, aby ukryd cały 

manewr przed ich podejrzliwym wzrokiem. (ryc.2.) 

2. Używając palca wskazującego i środkowego prawej ręki umieśd chusteczkę wewnątrz 

sztucznego kciuka, który wciąż pozostaje wewnątrz lewej ręki. (ryc.3.) 

3. Kiedy cała chusteczka znajdzie się wewnątrz sztucznego kciuka, umieśd go z powrotem na 

kciuku prawej ręki, delikatnie wsuwając go wewnątrz zaciśniętej pięści lewej ręki. Nie rób 

tego ostentacyjnie, tylko na tyle subtelnie, żeby nie wzbudzad podejrzeo. (ryc.4.) 

4. Po wyjęciu sztucznego kciuka z lewej ręki, jeszcze raz upchnij palcem wskazującym 

chusteczkę do lewej dłoni(ryc.5.), aby dad do zrozumienia, że jest tam dobrze ściśnięta. 

Pamiętaj, żeby nie robid tego zbyt skrupulatnie, ogranicz manewr do kilku sekund. 

5. Oddal od siebie dłonie, skupiając jednocześnie całą uwagę widowni na lewej zaciśniętej w 

pięśd dłoni. Prawa dłoo ma co najwyżej wskazywad lewą w naturalny sposób, zwracając 

uwagę na to, by sztuczny kciuk był ukryty wewnątrz dłoni (ryc.6.) 

6. Teraz możesz otworzyd swoją lewą dłoo, ukazując ją zupełnie pustą. (ryc.7.) 

7. Możesz również pokazad widowni prawą dłoo, uważając na to, by pokazad co najwyżej 

czubek sztucznego kciuka. (ryc.8.)  

8. W tym momencie możesz zaszokowad widownię sprawiając, że chusteczka z powrotem się 

pojawi w twojej dłoni. Złóż lewą dłoo w pięśd i umieśd w niej kciuk, palec wskazujący i 

środkowy tak, jakbyś chciał wyjąd chusteczkę z jej wnętrza. Efektownie wykorzystaj ten ruch 

do umieszczenia sztucznego kciuka wewnątrz dłoni (ryc.9.) i wyjęcia z niej chusteczki 

(ryc.10.) 

9. Wyjętą chusteczkę przełóż do lewej dłoni w ten sposób, by można było ukryd w niej również 

sztuczny kciuk. (ryc.11.) Po skooczonej sztuczce schowaj chusteczkę i kciuk do kieszeni.  

DLA GWARANTOWANEGO SUKCESU SZTUCZKI WARTO PAMIĘTAĆ O NASTĘPUJĄCYCH 

SZCZEGÓŁACH: 

1. Kiedy sztuczny kciuk znajduje się na palcu, pamiętaj o tym, żeby nie pokazywad go 

ostentacyjnie widowni.(ryc.12.) Zamiast tego trzymaj dłoo delikatnie otwartą tylko 

nieznacznie pokazując koniec sztucznego kciuka. (ryc.13.) 



2. Staraj się umieścid widownie możliwie przed sobą, a nie po bokach. 

3. Nigdy nie patrz się bezpośrednio na sztuczny kciuk, ponieważ możesz podświadomie zachęcid 

widownię do tego samego, przez co możesz narazid sztuczkę na niepowodzenie. 

4. Mimo iż sztuczka nie jest specjalnie skomplikowana, warto podwiczyd ją samemu, przed 

lustrem, żeby finalny pokaz wyglądał możliwie profesjonalnie. 

5. Po skooczonej sztuczce pamiętaj, żeby chusteczkę i kciuk przechowywad oddzielnie, aby go 

nie zniszczyd. 

 


