Magic Calicem
W magicznej krainie skarb znajduje się na drewnianym piedestale, chroniony przed kimkolwiek, kto
chciałby go dotknąć. Tylko strażnik może sprawić ze skarb może znikać i pojawiać się na nowo…
Wiek: 6-12 lat
Zawartość: 1 Piedestał, 1 perła, 1 sekretna nakrywka z fałszywą perłą, 1 nakrywka, 4 karty z historyjkami.
Zanim zaczniemy: Perłę kładziemy na piedestale, a sekretna nakrywka nakładamy na nią tak, aby ja
zakryła. Zakrywamy kielich górna przykrywką.
Rutyna: Magik tłumaczy, że jest on strażnikiem tajemniczej perły w swojej magicznej krainie. Perła jest
umieszczona w drewnianym kielichu. Magik pokazuje kielich publiczności i zdejmuje górna przykrywkę.
Bierze perłę i również pokazuje publiczności. Magik ujawnia, że perła ma magiczną moc, która pozwala
jej znikać i pojawiać się ponownie.
Następnie, magik oferuję publiczności demonstrację tej mocy: wkłada on perłę do kieszeni, nakłada
nakrywkę na kielich, wymawia magiczne zaklęcie, które powoduje, że perła się pojawia. Kiedy otwiera
kielich, perła się w nim znajduje tak jak obiecał wcześniej magik. Magik ponownie zakrywa kielich i mówi
publiczności, że musi sprawdzić, co znajduje się w jego kieszeni, ponieważ czuje ze perła się tam
‘przeniosła’. Wyjmuje perłę z kieszonki i pokazuje publiczności. Następnie otwiera, w którym perła się już
nie znajduje i wkłada ja tam ponownie. Po tym zamieszaniu magik odkłada perłę i kielich.
Sekret: Górna przykrywka ma jeszcze jedną fałszywą dolna przykrywkę w sobie z fałszywa perła. Kiedy
magik otwiera kielich po raz pierwszy odkrywa on obie przykrywki ukazując ze perła znajduje się na
piedestale. Bierze on wtedy perłę z piedestału i wkłada sobie do kieszonki i zakrywa kielich z obiema
przykrywkami. Kiedy otwiera kielich po raz drugi, tylko jedna z dwóch przykrywek odkrywa tak, aby ta z
perła pozostała na kielichu by publiczność zobaczyła fałszywą perłę. Następnie kładzie górna przykrywkę
z powrotem na kielich i wyjmuje perłę ze swojej kieszeni. Kiedy magik otwiera kielich po raz trzeci,
zdejmuje on obie przykrywki udowadniając, że perła się w nim już nie znajduje. Kładzie on perłę, ta, która
wcześniej włożył do kieszeni, z powrotem na piedestale, przykrywa obiema nakrywkami i odkłada kielich.

