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Kære hr Knudsen, kære Peter,

Det er meget vigtigt, at jeg kontakter dig hurtigst muligt, da jeg meget
snart, nemlig d. 13. september, rejser til Sydfrankrig. Der skal jeg deltage i
det hemmelige "Symposium om overnaturlige kræfter".

Det er en stor ære for mig, da det kun er 17 af verdens førende eksperter
inden for paravidenskab og overnaturlige kræfter, der er inviteret. At jeg nu
bliver inviteret for første gang, giver mig en stor tilskyndelse til at fortsæt-
te mit arbejde og viser mig, hvor meget vores instituts arbejde også værdsætte s
af de øvrige eksperter.

"Stjernen" i dette års symposium er den Store Fortunatus. Han anses for at
være den førende mandlige sjælehelbreder og clairvoyant i vor tid. Han lever dog
meget tilbagetrukket i Pyrenæerne, giver ingen interviews, og træder kun sjæl-
dent frem i offentligheden. Han arbejder angiveligt på en strengt fortrolig af-
handling om de kosmiske, universelle love, som han på et givet tidspunkt vil
overlade til efterverdenen.

Hans overnaturlige kræfter og evner er uomtvistelige og stiller alt andet,
vi har kendt hidtil, i skyggen. Det er hans "specialitet" at hjælpe mennesker,
han har set i et syn, og som har hårdt brug for hjælp.

Ved hjælp af et hemmeligt ritual helbreder han de pågældendes sjæl fra alle
smerter og belastninger og giver dem saledes et nyt lykkeligt liv i dyb harmoni,
kærlighed og tilfredshed. Hver enkelt tilfælde af denne form for sjælehelbredel-
se er blevet undersøgt af koryfæerne inden for dette område og de forbløffende
resultater, er altid blevet bekræftet. Der er ingen, der ved, hvordan han gør
det, men resultaterne taler deres tydelige sprog.

Forestil dig så
modtog en meddelelse
personligt! !

min store forbløffelse, da jeg i går aftes med ekspresbud
fra den Store Fortunatus, som vedrører dig, kære Peter,
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Meddelelsen så således ud:

Kære Berthold
Vi har kun haft kontakt med hinanden en enkelt gang. Og det er efterhånden
omkring et halvt år siden. I dag har jeg så brug for din hjælp igen. Det
handler om Peter Knudsen. Og det er ekstremt presserende og vigtigt for
Peter. Han viste sig for mig i et syn i går nat. Jeg så hans problemer,
forstod hans sjæl og besluttede at hjælpe ham. Jeg ved, at du har adressen
på Peter. Jeg vil gerne bede dig om at sende min personlige meddelelse til
ham! Peter skal så sende dig en seddel med hans svar, som du så kan give
mig på symposiet i Sydfrankrig. Det er nemlig meget vigtigt, at jeg gør
noget for Peter og hjælper ham!I
Vi ses snart i Sydfrankrig - og husk endelig svaret hr Peter - ellers kan
jeg ikke gøre noget for ham.

Med venlig hilsen
Fortunatus

En ting ved jeg med sikkerhed Peter, nemlig at dette er et privilegium, der ikke
bliver alle og enhver forundt. Han har kun kontaktet mig en eneste gang tidligere,
ret præcist for et halvt år siden. Også her gik Fortunatus i aktion for en
enkeltperson, han havde set i et syn

Desværre nåede Fortunatus personlige meddelelse ikke frem til denne
person, da vedkommende sandsynligvis var flyttet i mellemtiden. Dette var meget
uheldi t for denne erson. For denne flytning har vel kostet vedkommende
lere millioner kroner. revet fra den Store Fortunatus kom retur med påtegnel-

sen "Adressaten ubekendt efter adressen", så personen kom aldrig i besiddelse af
disse så vigtige oplysninger.

Men se selv. For at du skal blive helt bevidst om, hvilken kæmpechance der
byder sig for dig her, har jeg vedlagt skrivelsen fra dengang. Sammen med et
avisudklip, som beviser, hvor meget den udvalgte person gik glip af.

Det er derfor i din egen interesse, kære Peter: Uanset hvad der står i
brevet til dig fra den Store Fortunatus. Tag det yderst alvorligt! Jeg ved kun,
at du skal sende en eller anden seddel tilbage til mig, så jeg kan give den
videre til den Store Fortunatus på symposiet.
Så han kan gøre noget for dig personligt!

Jeg venter derfor med længsel på dit svar, kære Peter!

PS: For at du virkelig kan forstå rækkevidden af denne enestående chance har jeg
vedlagt yderligere dokumenter, som jeg foreslår, at du læser i følgende række-
følge:

Brev med forudsigelse fra den Store Fortunatus for 7 rigtige i lotto
(for den 14.3.2009).

Avisudklip fra den 16.3.2009 med lottotallene fra den 14.03.2009.
Forseglet skrivelse fra den Store Fortunatus til dig personligt,
Peter, i en grå kuvert.
Dokumenter til "Symposium om overnaturlige kræfter"
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