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Kære Peter!
Jeg har sat dit navn på m~n liste!

så nu kan du indstille dig på at
indkassere fem store pengegevinster

inden for de kommende uger! !!

Kære Peter,
16.09.2009

Om præcis 18 dage udfører jeg en ganske speciel ceremoni for mine nærmeste
venner. Den vil sørge for, at de indkasserer penge hele året rundt!

Denne ceremoni har navnet "Ceremoni del Argenus". Den anvendes kun meget
sjældent og er meget vanskelig at udføre. Jeg er i øjeblikket den eneste
person i verden, der kan gøre det.

I år har jeg besluttet mig for at optage dit navn på min liste over venner,
som kan nyde godt af ceremoniens lykkebringende virkning.

Ved du, hvorfor jeg i sidste øjeblik har besluttet mig for at sætte dit navn
på listen? Det er der en ganske simpel grund til, som jeg vil forklare dig om
lidt ...

DK
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Læs, hvorfor jeg har besluttet at

udføre denne ceremoni for dig!

For nogle dage siden fik jeg en ejendommelig forudanelse omkring din person.
Jeg følte, at der ville ske "et eller andet" for dig! Derfor koncentrerede jeg
mig om dig og dit liv, og så opdagede jeg følgende

Jeg kan endnu ikke sige dig hvorfor, men jeg ved, at der venter dig en
større udgift om nogle uger. Der er bare en hage ved det - du har ikke pengene
til at betale denne udgift! Jeg spurgte derfor mig selv: "Hvordan skal Peter
dog klare den? Han har jo faktisk ikke de penge, der skal til."

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg var meget bekymret for dig.
Da sagde jeg til mig selv, at jeg kun ville kunne bringe dig ud af denne
kattepine, hvis jeg hjalp dig til at vinde pengene. Og endda skaffede dig
endnu FLERE penge!

Som du ved, Peter, går livet nogle gange sine egne veje. Tænk dig, denne
vision om din person havde jeg, bare nogle ra uger før jeg skulle udføre en af
de vigtigste ceremonier for indbringelse af penge. Jeg kan kun udføre den
ceremoni, jeg er ved at fortælle dig om, en eneste gang om året, og den kræver
helt specielle forudsætninger. Netop disse forudsætninger vil være til stede
om et par dage!

Ceremonien er så virkningsfuld, at den ikke bare kan indbringe dig penge
nok til at betale den uforudsete udgift, den vil også gøre det muligt for
dig at få penge nok til at betale al din gæld og leve resten af dit liv uden
økonomiske problemer! så du kan nok forstå, at det er meget vigtigt.

v
o

Men denne ceremoni er ene og alene
forbeholdt ganske særlige personer! v

o
Jeg vil være åben og ærlig over for dig. Jeg vil ikke udføre denne ceremoni

for alle og enhver. Jeg forbeholder den kun til et meget begrænset antal
personer, og kun til meget nære venner. Som du sikkert kan forestille dig,
ville jeg gerne yde denne hjælp til så mange mennesker som muligt, men det kan
jeg desværre ikke. Det kræver simpelthen for meget energi og koncentration at
udføre ceremonien. Bagefter er jeg altid så udmattet, at jeg er nødt til at
hvile mig i flere dage for at komme til kræfter igen.

Men i dag har jeg, som jeg jo allerede har forklaret dig, føjet dit navn til
kredsen af privilegerede personer. Det betyder, at jeg også vil udføre denne
helt specielle ceremoni for dig.
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Hvad vil der helt præcis ske?

Så snart du har givet mig dit samtykke og sendt mig de yderst vigtige
oplysninger, som jeg skal bruge, vil jeg trække mig tilbage til et hemmeligt
og aldeles magisk sted, som kun jeg kender. Der vil jeg opholde mig i syv
dage, afskåret fra omverdenen. Under denne selvvalgte ensomhed vil jeg udføre
den hemmelige ceremoni for dig og et bestemt antal venner.

Præcis 14 dage efter at jeg har afsluttet ceremonien, vil du kunne
indkassere det første pengebeløb (hvor stort beløbet er, afslører jeg på
side 4 i dette brev). 29 dage senere modtager du endnu et pengebeløb.
Derefter et mere og et til og til sidst et sidste beløb omkring den
05.02.2010.

Så snart du har modtaget disse beløb, vil du ikke alene uden videre kunne
klare den uforudsete udgift, som jeg har gjort dig opmærksom på. Du vil også
have penge nok til at kunne leve et liv uden bekymringer. Og så har jeg opfyldt
min mission.

Her er, hvad du skal gøre nu (meget hurtigt!):

Som jeg allerede har nævnt, er det absolut nødvendigt, at du sender mig en
række oplysninger om din person, for at jeg kan udføre den store ceremoni.
Derfor vil jeg bede dig udfylde den specialblanket, som du finder i slutningen
af dette brev, og sende den tilbage til mig. Gør det hurtigst muligt.

Ja, du bør helst gøre det med det samme, for som jeg allerede har fortalt,
skal jeg meget snart til at begynde på den store ceremoni. Så spild ikke et
minut.

Jeg regner med dig og sender dig mine bedste ønsker for den lykke, der venter
på dig.

Kærlig hilsen

PS: Se bagsiden af dette ark. Her finder du flere oplysninger!
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Kære Peter,
nedenfor finder du de fem beløb,

kommer til at indkassere
som du snart
. . .

Vær opmærksom på, Peter, at det er meget vigtigt, at du læser nedenstående
oplysninger i enrum. Hvis der nogen hos dig nu, skal du vente lidt eller trække
sdig tilbage.

Kære Peter,

Som jeg allerede har nævnt, vil du modtage fem pengebeløb, efter at jeg har
udført ceremonien for dig.

Det første beløb, du kan forvente, beløber sig til ca. 10.000 kr.
og vil nå dig omkring den 30.09.2009.

Det andet beløb vil være på ca. 15.000 kr. og skulle finde vej til
dine lommer omkring den 29.10.2009.

I øjeblikket kender jeg ikke størrelsen af de tre andre beløb, du
kommer til at modtage. Men jeg ved, at du vil modtage dem mellem den
01.12.2009 og den 13.01.2010. Og endelig venter der dig derudover et
større beløb omkring den 05.02.2010.

Som jeg allerede har nævnt, vil de penge, du samlet set indkasserer, ikke
alene være nok til at klare den uønskede udgift, det vil også være så stort et
beløb, at du aldrig nogensinde kommer ud i økonomisk uføre igen.

Nu behøver du blot at udfylde den vedlagte specialblanket og straks sende den
tilbage til mig. Gør det allerede nu, det er virkelig meget meget vigtigt.

Jeg regner med dig og siger tak på forhånd.

På.næste s;de linder da bIMk:etten,
SOM J"e3beder d;3 retarnere t;1 M/j .."



Returneres til: Marcos von Ring, BBC, Box 166,
Vesterbrogade 208, 1800 Frederiksberg C

Kære Marcos, nedenfor fi nder du de
oplysninger, du skal bruge for at kunne
udføre den "store ceremoni", som vil
bringe mig de fem pengebeløb, du har nævnt
på side 4 i dit brev.
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Hr
Peter Knudsen
A L Meyers Vænge 3 6 Tv
2450 København Sv

For at du kan begynde på ceremonien, skal jeg gøre følgende:

l. Jeg tager det vedlagte pentakel, holder det mellem mine hænder og
koncentrerer mig i nogle sekunder. Samtidig tænker jeg meget intenst på
de fem pengebeløb, som jeg kommer til at modtage. Derefter returnerer jeg
pentaklet til dig.

2. Jeg besvarer nedenstående spørgsmål:

a) Min yndlingsfarve er:

b) Mine fem yndlingstal er: ------/------/------/------/------

c) Min yndlingsugedag er:

3. Som bidrag til dine omkostninger yder jeg kun 370,- kr. (plus 25,- kr. i
forsendelsesomkostninger), som jeg vælger at betale på følgende måde:

Cl Forudbetaling (jeg sparer 45,- kr. i efterkravsgebyr)

Cl Pr. efterkrav (plus 45,- kr. i efterkravsgebyr)

Kære Marcos, jeg har besvaret dine spørgsmål og sender nu blanketten tilbage
til dig. Derefter venter jeg på nyheder fra dig, så snart du har udført den
store ceremoni for mig. Du laver en lille håndbog til mig, hvori du forklarer
mig "Loven om ~iltrækning".

Jeg kontrollerer eller tilføjer nedenstående oplysninger, så du kan kontakte
mig i tilfælde af hastespørgsmål:

Mit mobilnummer: 4520855459

Min e-mail-adresse:

Jeg forpligter mig nu og her til at anvende alle mine evner og kræfter til gavn
for dig, så du hurtigst muligt får de penge, som du har brug for og i så høj grad
har fortjent' Hvis dette mod forventning ikke sker, skal du blot give mig besked
herom inden 30 dage. så vil jeg straks refundere dine penge. på den måde vil denne
erfaring ikke have kostet dig så meget som en krone. Sådan lyder min betingelsesløse
og ærlige forpligtelseserklæring.

Personlig fOrpligtelseserklæring:

1--------------- -


