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Efeito - O mágico pede emprestado uma moeda da platéia que é marcada 
para identificação. Um pequeno pedaço de papel é então enrolado na moeda 
até que fique totalmente presa dentro do papel. Este pequeno pedaço pode 
até ser colado com fita adesiva na mesa para que a platéia possa ouvir o 
barulho da moeda dentro do papel. Durante todo o tempo o papel permanece 
na visão do espectador - mesmo assim o mágico faz a moeda desaparecer 
dentro do papel - do qual é cortado em pedaços. Ele depois faz a moeda 
reaparecer dentro de seu bolso, ou do espectador, ou onde ele quiser. 
 
Segredo - Nada de especial é preciso para este truque. A moeda, no entanto, 
pode ser emprestada, porém deve ser grande o suficiente para o efeito ser 
melhor. Uma moeda de R$ 0,25 centavos é ideal, pois é bem visível até uma 
pequena distância. O pedaço de papel deve medir aproximadamente 8x12 
cm. 
1 - Peça emprestado uma moeda da platéia. Marque esta moeda com uma 
caneta para identificá-la. Isto feito segure o papel com sua mão esquerda e 
mostre a moeda com a mão direita, com as pontas dos dedos. Você afirma, 
"Eu irei selar a moeda com este papel." 
2 - Coloque a moeda no centro do papel e segure com o polegar esquerdo e 
os dedos. 
3 - Com os dedos da direita, dobre a parte de cima do papel em sua direção - 
nenhuma parte da moeda pode ser vista por você ou pelo espectador. 
4 - Depois, dobre a parte da esquerda do papel - na direção do espectador - 
contra o fundo da moeda. Isto sela a moeda na parte esquerda do papel. Não 
dobre o papel bem perto do final da moeda. Ao contrário, deixe cerca de 1 
cm entre a dobra e a moeda. 
5 - Agora dobre a parte da direita do papel - na direção do espectador - 
contra o fundo da moeda, ficando em cima da dobra da esquerda. Isto sela a 
moeda na parte da direita do papel. Novamente, deixe 1 cm entre a moeda e 
a dobra da direita para que a moeda não fique muito apertada dentro do 
papel. 
6 - Observação: Até este ponto, a moeda está selada entre todos os lados, 
exceto no fundo do papel, que permanece aberto. Ao fazer as dobras, 
certifique que você está fazendo pressão suficiente na moeda, através do 



papel, para que ela não caia pelo fundo do papel. A última dobra é a mais 
importante. Se você dobrar o fundo do papel para cima na sua direção, irá 
selar a moeda por completo, e isto não deve ser feito. Faça ao contrário, a 
última dobra é feito para cima, mas na direção da platéia, deixando o fundo 
do papel aberto. Isto deixa uma saída para retirar a moeda. 
7 - Quando a última dobra estiver feita, pressione o papel firmemente através 
da moeda deixando uma marca da moeda no papel. Esta marca é importante. 
Isso convencerá a platéia de que a moeda ainda está lá. 
8 - Segure o pequeno papel com as pontas dos dedos da direita. Dê uns tapas 
no papel para que a platéia ouça o barulho da moeda dentro do papel. E diga, 
"A moeda agora está selada com segurança dentro do papel. Se você prestar 
atenção, você até pode ouvi-la." 
9 - Para fazer a moeda "desaparecer", você precisa fazer os seguintes 
movimentos: Segure o papel com a parte aberta, apontando a base dos 
dedos. Relaxe a pressão com o polegar direito e a moeda irá deslizar para 
fora do papel e cairá dentro da sua mão direita - onde permanecerá 
escondida. 
10 - Depois que a moeda cair para dentro da mão, pegue o papel com a mão 
esquerda. Sua mão da direita desce casualmente com a moeda secretamente 
dentro da palma da mão. 
11 - Com sua mão esquerda, mostre o papel para o espectador, o qual 
acredita que a moeda ainda está dentro do pacote. Por isso, forma da moeda 
que você deixou previamente, torna-se tão valiosa. Ao mostrar o papel, 
casualmente mostre os dois lados, provando que a moeda ainda está lá. 
12 - Observação: Enquanto você coloca o pacote na mão direita, se você 
quiser, você pode colocar sua mão no bolso da calça, ao invés de deixá-la na 
mão direita podendo pegá-la depois. Deste jeito, a mão da direita ficará 
vazia enquanto você pula para o próximo passo. 
13 - Mostre as duas mãos juntas em frente de você e corte o papel pela 
metade.  Jogue os pedaços do papel na mesa. Você pode até cortar o papel 
em vários pedaços, não deixando nenhuma dúvida, de que a moeda 
realmente desapareceu. A moeda pode então ser retirada de dentro de seu 
bolso - ou, se você ainda estiver segurando a moeda na palma da mão, você 
pode retirá-la dentro do bolso do espectador, gravata, ou onde você desejar.  
 


