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MAReos VON RING

Jeg har lige haft en spontan og meget tydelig vision af en check på
et meget stort beløb, som var udstedt i dit navn, Peter!

på checken stod der: Til Hr Knudsen udbetales et beløb på 00

Og her kunne jeg læse tallet 7 efterfulgt af så mange nuller,
at jeg var nødt til at sætte mig ned,

så forfjamsket blev jeg.
Læs nedenfor, hvad der bør ske om 25 dage 000

14.10.2009
Min kære Peter!

Der er lige indtruffet et usædvanligt og meget sjældent fænomen, som har
noget med dig at gøre. Du vil nyde godt af det, som statistikerne kalder
"tid med koncentreret held". Det er fantastisk!

Og hvorfor? Fordi det er første gang i hele min professionelle karriere,
at jeg har haft en så tydelig vision omkring sådan et fænomen.

Det glæder mig meget, at denne så sjældne stjernekonstellation kommer
lige præcis dig til gode. Den vil bringe dig så megen lykke og held, at
det langt overstiger din forestillingsevne.

Derfor vil jeg også bede dig om at sætte dig ned et øjeblik. Dette brev
indeholder en nyhed, der overgår alt det, du hidtil har oplevet.

Hvorfor vil pengene efter alle disse "magre år"
nu endelige strømme til mig? Her har du svaret:

For bedre at kunne forklare dig, hvad der snart vil ske i dit liv, vil
jeg gerne fortælle dig, hvad jeg mange gange i min karriere har oplevet
i forbindelse med rigdom og lykke. Det vedrører dig direkte, for din
situation vil i forbløffende grad ligne det, du nu vil få at vide.

Læs straKs v;dere Få. s;de :2
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Hvis man ønsker at gå fra ingenting til stor rigdom, vil man typisk stå
over for store vanskeligheder. Man skal arbejde hårdt og vende og dreje
hver en krone, ja nærmest rive pengene ud af skæbnens kløer, da skæbnen
ikke bare frivilligt giver heldet fra sig.

Det virker lidt som om, du skal klatre over et meget stejlt bjerg. For
hvert skridt du tager, er der risiko for, at du glider og bliver kastet
tilbage til udgangspunktet. Men når du først har nået toppen, og det igen
går nedad, kommer det hele til at gå som smurt.

Ja, efter en så besværlig start kommer rigdommen med en så stor lethed,
at det næsten ikke er til at tro. så lever du som i en drøm, for du drives
og beskyttes af en positiv kraft.

Du føler dig beskyttet, sikker og fuld af inspiration. Alt lykkes
lige pludselig, uden at du skal anstrenge dig synderligt, som om du selv
bestemmer over alle begivenheder.

Ja, nogle gange virker det som om, rigdom og lykke er underlagt stærke
overnaturlige kræfter.

Hvorfor fortæller jeg dig nu alt dette, Peter?

Jo ser du, i løbet af min karriere har jeg både oplevet tilfælde, hvor
mennesker er blevet rige gennem arbejde, og andre der har opnået velstand
i kraft af held og lette penge. Og det er lige præcis det sidste, der er
tilfældet for dig.

Efter de vanskelige tider, du har oplevet, venter der dig
meget snart masser af lykke og held!

Ifølge mine beregninger gælder det samme for dig som for de mennesker,
jeg lige har fortalt dig om. Du har oplevet tider, hvor stort set alt var
vanskeligt for dig. Selv den mindste chance for at få penge oplevede du
som uopnåelig. Det er lige præcis det, du har oplevet i den seneste tid,
er det ikke rigtigt?

Og derfor er jeg også så glad for at kunne fortælle dig, at du nu
endelig har nået toppen af bjerget.

Ja, denne "tid med koncentreret held", hvor alt
vil lykkes for dig, nærmer sig!

Endelig vil skæbnen være positiv over for DIG og ikke negativ som
hidtil.

Om 25 dage og i 155 dage i alt vil heldet stå dig bi, forudsat at vi
handler hurtigt:
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Ja, dette
er v;rKel;3 I en "tid med koncentreret held", som du nu står over for,

t'd dpengene komme til dig så hurtigt og i så store mængder, at
en I ~e vil spørge dig selv, hvor de mon har været gemt væk indtil
Koncentreret
heidI Jeg kan forsikre dig for,

bogstavelig talt svømme i
vedvarende rigdom.

Materielle goder, ære, held, lykke og penge - alt dette
favoriseres i øjeblikket: og ikke kun en gang, men mange gange,
for det har jeg set.

kan
du
nu.

at hvis vi handler hurtigt, vil du
held, i rigtigt held, og nyde godt af

Der er blot et par forhindringer, der skalovervindes
Jeg vil være helt ærlig over for dig, Peter: Som det fremgår af den tabel,

jeg har udarbejdet, har jeg set et sløret område, hvor jeg mener, der kan
befinde sig blokader. Det er ikke noget alvorligt, men blot de sidste
forhindringer, der mangler at blive fjernet.

Derfor vedlægger jeg også samtidig min berømte trefork for den defensive
(beskyttende) magi, som jeg har forberedt til dig.

Dette bør du så absolut vide om
treforken for defensiv magi, som jeg har forberedt til dig

Som du ved, Peter, giver en lynafleder den mest effektive beskyttelse mod
lynnedslag i tordenvejr.

Og treforken, som jeg har forberedt til dig, er noget i retning af din
udvendige lynafleder, der beskytter dig mod negative påvirkninger, som
kunne skade dit held.

Men tag det bare helt roligt, der er ikke nogen, der direkte prøver at
skade dig, det er jeg ifølge mine beregninger helt sikker på.

Men du kunne blive offer for negative påvirkninger, der er rettet mod
andre, og som jeg vil betegne som "kollateral ulykkesrisiko". Hvad handler
det egentlig om?

Forklaringer vedrørende din ulykkesfase,
der meget snart vil slutte:

Nu om dage er der mange amatører, der beskæftiger sig med diverse
teknikker inden for sort magi med det formål at skade andre. Men hvis
de ikke rammer deres egentlige mål, kan deres handlinger skade andre
uskyldige mennesker som dig. Jeg vil under alle omstændigheder forhindre,
at sådanne negative påvirkninger kommer til at stå i vejen for din lykke.

Og derfor er det meget vigtigt, at du hurtigt aktiverer denne udvendige
beskyttelse, som er en del af min defensive (beskyttende) og offensive
(aktive) magi. Alt det andet sørger jeg selv for.
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Tro mig, jeg er parat til at gøre alt for at beskytte dig!!!

Disse positive forandringer vil indtræffe om 25 dage
Ritualet for den defensive og offensive magi, som jeg vil udføre for

dig, har intet med alt det at gøre, som du måske allerede er bekendt
med. Takket være denne magiske handlings fantastiske effekt, vil du uden
problemer kunne lægge dit "risikoområde" bag dig.

Og så er du også næsten nået op på toppen af bjerget.

Om 25 dage når du frem til din mest intensive lykkefase, hvor ganske
enkelt alt kan lykkes for dig, og hvor jeg har set, at du vil modtage
et betragteligt beløb: den omtalte check med det meget sigende 7-tal,
efterfulgt af de mange nuller.

])L< Ved,
at det er
sandt J

Og der
Cænker du nu på 7 millioner? Jeg kan ikke love dig noget, men

jeg ved for eksempel, at gevinsterne ved lotto nogle gange ikke
blot er på 7, men på 70 millioner ...

er altid en vinder! så hvorfor ikke også dig, Peter?

Hvorfor har du reelle chancer for at vinde mange penge?
Jo, jeg har sjældent set, at kurverne for penge chancer overlapper så

meget som hos dig. Det er for mig et sikkert tegn på et så "koncentreret
held", som jeg kun sjældent har oplevet det i løbet af min karriere. Du

står over for en fase, hvor det største held venter på dig, Peter.

Langt om længe vil det, du har ventet så utålmodigt på, nu også ske: Du
vil have så usædvanlige pengechancer, at det vil ændre hele dit liv ...

Og følgende skal vi skynde os at gøre nu:
Brug straks din magiske trefork til at opnå øjeblikkelig beskyttelse, som

beskrevet i vedlagte håndskrevne brev. Hold så din svingningsmodtager op
mod din pande i 1 minut, og koncentrer dig om dit allerstørste ønske. For
at støtte min handling bør du samtidig visualisere den store check, jeg
har fortalt dig om.

Send så din svingningsmodtager ind sammen med din kupon allerede i dag.
Hvorfor egentlig?

Jo, ser du - jo friskere svingningerne fra dig er, desto mere effektivt
er det titual, jeg udfører for dig. Det vil også være meget lettere
for mig at beregne dine 7 bedste lykketal. Disse tal står i direkte
forbindelse med dine 2 lykkekurver for penge oglykkespil.
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Selvom du normalt ikke spiller lykkespil, hvor der er pengepræmier på
højkant, så vil jeg alligevel råde dig til at satse nogle få kroner på
disse 7 lykketal ...

I en sådan tid med koncentreret held behøver du ikke satse store beløb -
og årsagen til det er følgende:

Her er beviset på, at alt dette virkelig_er sandt

Jeg er helt sikker på den pludselige indskydelse, jeg fik vedrørende din
person. Hvordan kan jeg være så sikker på det? Fordi sådanne "visioner"
betyder det samme for et medium som inspirationen betyder for en digter
eller filosof.

-
Som et lyn fra en klar himmel dukker den lysende tanke op,
bydende og præcis. Den store filosof Nietzsche sagde engang, at
inspirationen altid vil sætte sig igennem i os.

Og præcis sådan så jeg denne check for mig, der var udstedt i dit navn,
Peter.

Der venter et meget sjældent "koncentreret held" på dig
Ved du, hvad man siger på spillekasinoerne? Man siger, at heldet har en

tendens til at "koncentrere" sig. Hvad betyder det? Jo, det betyder, at
der altid er bestemte faser, hvor en spiller har en serie af lykketræf,
uden at man kender årsagen til det.

Det virker som om, en højere magt styrer spillet og arbejder hårdt FOR
en bestemt person. Der findes masser af udtalelser, der understøtter denne
tese om heldets tendens til koncentration. Og mine visioner og beregninger
bekræfter, at det er lige præcis det, der snart vil ske for dig.

Dit held er stadig usynligt, men det nærmer sig!

Jeg ved udmærket, at det er svært for dig at tro på, at der meget snart
skulle vente så meget held på dig. Og alligevel ved jeg, at dette øjeblik
vil komme meget snart. Hvorfor? Jo, dette held er stadig usynligt, skjult
i det slørede område, jeg fortalte dig om.

Du kan forestille dig det lidt som en underjordisk flod. Den kan du heller
ikke se, men den strømmer alligevel under jorden. Den er der, og på et
eller andet tidspunkt sprudler vandet op til overfladen. Det samme er
tilfældet med den fantastiske "lykkekilde"~ som pludselig vil sprudle for
dig.

Jeg har aldrig før set, at to lykkekurver
overlapper hinanden på en sådan måde.

Dette sjældne held vil du ikke få tilbudt igen, så grib chancen nu!
Set i lyset af det ærlige venskab, jeg føler for dig, Peter, vil jeg

tilbyde dig dette magiske ritual til en vennepris. Denne pris kan jeg kun
tilbyde dig lige nu.
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De fleste mennesker vil aldrig få muligheden for at nyde godt af en sådan
stjernekonstellation, der indebærer dette koncentrerede held, som du har
chancen for nu. Gå derfor under ingen omstændigheder glip af denne chance!
Hvis du ikke straks svarer på mit brev, vil det være for sent at handle.

Jeg forpligter mig til at refundere dine penge, såfremt dit
liv undtagelsesvist ikke <ændrersig, 'somjeg har forudsagt det

Du har kun noget at vinde, Peter ... Jeg ønsker ikke, at du skal påtage dig
selv den mindste risiko, den vil jeg påtage mig helt alene. Enten vil du få
alt det, du ønsker dig, eller min handling vil ikke koste dig noget som helst.

For første gang kan alting VIRKELIG ændre sig for dig

Efter de vanskelige tider, du har været igennem, kan du nu langt om
længe nyde godt af dette "koncentrerede held". Skæbnen vil helt klart
være på din side. så lad os handle hurtigt, så dit liv kan ændre sig
fuldstændig.

Jeg har fuld tillid til ritualet om den defensive og offensive magt og
ritualets kraft og magt. Det er aldrig slået fejl og jeg ved, hvad det kan
gøre for dig om 25 dage

])et har
J·e3 Set
-:ar d;3.'

Materielle goder, ære, held, lykke og penge - alt dette
vil du fra nu af altid få.

Pengene kan og skal komme til dig så hurtigt og i så store
mængder, at du nærmest bader i utroligt held og hurtig
velstand.

Jeg ved, at du har fortjent dette held mere end alt andet. Du skal
handle hurtigt. I morgen er det allerede for sent. For så vil du tænke på
noget andet og gå glip af denne chance.

Jeg glæder mig til snart at høre fra dig, Peter.

Med venlig hilsen

PS: I forhold til dine gratis lykketal: Da jeg ikke kan forestille mig,
at du vil gå glip at denne sjældne chance for held og lykke, vil jeg gå i
gang allerede i aften. Jeg vil træffe et første valg i forhold til dine
personlige lykketal. I forhold til de millioner, der står på spil, vil jeg
gøre alt for at øge dine vinderchancer på enestående vis.



Returneres allerede i dag til. Marcos von Ring,. BBC, Box 166,
Vesterbrogade 208, 1800 Frederiksberg C

Ja, kære Marcos, det er i orden med mig:
Gør alt, hvad du kan for, at jeg kan indløse
den store check, som du har set til mig. Jeg
vil gerne nyde godt af den sjældne mulighed for
"koncentreret held" i 155 dage, som byder sig
om 25 dage.

020131065.2/DK01000260
Rr Peter Knudsen
A L Meyers Vænge 3 6 Tv
2450 København Sv
DENMARK

Jeg erklærer mig med glæde indforstået med dit ritual
for øjeblikkelig beskyttelse og med din effektive offensive magi. Denne store
check vill~_ kunne løse alle mine problemer for altid, og jeg vil under ingen
omstændigheder gå glip af denne chance.

DIN "VENNEGAVE" : EN BESPARELSE PÅ 620, - KR.!

Prisen på dette "ritual for defensiv magi" for øjeblikkelig beskyttelse OG
YDERLIGERE for mit berømte "ritual for offensiv magi", som er udarbejdet specielt
til dit fænomen med "koncentreret held", er normalt 990,- kr. Dig, Peter, vil jeg
dog gerne tilbyde en vennepris: Derfor tilbyder jeg dig en udsædvanlig rabat på
620,- kr., hvis du returnerer din svarkupon senest I MORGEN aften.

Ja, du læste rigtigt: Du skal blot betale 370,- kr. (plus 25,- kr. i
forsendelsesomkostninger) for dette effektive magiske lykkeritual i stedet for
normalprisen på 620,- kr. Jeg gør virkelig alt, hvad jeg kan, for dig.

~ Jeg betaler på følgende måde:

o pr. forudbetaling (jeg sparer 45,- kr. i efterkravsgebyr)

o pr. efterkrav (plus 45,- kr. i efterkravsgebyr)

~ Jeg svarer inden 48 timer. Derfor vil jeg 1.) i løbet af de næste 3 måneder
nyde godt af de særlige beskyttelses- og lykkehandlinger så tit, det er
nødvendigt.
Send mig 2.) mine 7 personlige lykketal tillykkespil i overensstemmelse med
min usædvanlige heldige fase på 155 dage

Jeg vil arbejde specielt for dig, Peter, for så hurtigt som muligt og for altid
at fjerne alle blokader, der ville kunne hindre dig i at gribe din lykkechance,
der byder sig om 25 dage. Der bør herske fuld gensidig tillid mellem dig og mig.
Og derfor tager jeg og kun jeg al risiko på mig. Derfor forpligter jeg mig til
at refundere alle pengene til dig i løbet af 30 dage, såfremt du bed er mig om
det. Dine gaver må du under alle omstændigheder beholde. Jeg giver dig denne
formelle garanti, da mit eneste mål består i at hjælpe dig, så du endelig kan få
det liv fuld af lykke og penge, som du fortjener.

DIN FORMELLE TILLIDSGARANTI
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VIGTIGT: Jeg bliver ofte konfronteret med meget vanskelige tilfælde, som
andre ikke kan løse. Læs her, hvordan jeg har hjulpet disse kvinder og
mænd med at finde LYKKE og PENGE.

Og hos ingen af disse personer så jeg så klare lykkechancer som hos dig,
Peter

Som jeg ser det, er dine chancer for meget store gevinster langt større
end hos alle disse personer!

Det jeg ser, sker i virkeligheden: Læs videre her, for det vil meget snart
blive din tur.

KOPIER AF NOGLE AF DE TAKKE BREVE , JEG HAR MODTAGET

Ikke mere gæld: "Kære Marcos von Ring. Jeg har lige lagt en meget begivenhedsrig uge bag
mig. Endelig er der sket noget positivt i mit liv. Jeg har vundet 985.000 kroner i "Bonoloto".
Jeg er så glad, for nu har jeg ikke længere nogen gæld. Jeg kan kun udtrykke min allerdybeste
taknemmelighed." JR.A.

Så heldig har jeg aldrig nogensinde været før: "Kære Marcos von Ring. Først vandt jeg 1.390,00
$, to dage senere vandt jeg 1.280,00 $ og yderligere fire dage senere 360,00 $ og igen otte dage
senere 1.800,00 $. Så heldig har jeg aldrig nogensinde været før i hele mit liv. Derudover har jeg
flere gange vundet 120,00 $. Jeg er begejstret, begejstret, begejstret! Det kan du roligt skrive i alle
de tidsskrifter, du vil. Gud velsigne dig, jeg er dig dybt taknemmelig i al evighed." Walter R.F

Endelig kan jeg føre mine drømme ud i livet: I slutningen af januar modtog jeg en talisman fra
Marcos von Ring, og allerede den 4. februar vandt jeg i spil på heste. Det fortsatte den 14. februar,
dajeg vandt 2.850.000 kroner i lotto, hvilket min familie blev meget glad for. Jeg takker dig for din
hjælp afhele mit hjerte, Marcos von Ring. Endelig kan jeg føre mine drømme ud i livet. Tak!" Fru
H. L.

Jeg vil købe mig et hus: "Kære Marcos von Ring. Jeg havde ingen penge eller kun lige nok til
at "overleve". Om aftenen den 31. marts satsede jeg 40 $ i bingo for at vinde hovedpræmien på
46.640,00 $. Og jeg vandt! Jeg ville lige skrive til dig for at takke dig for alt, hvad du har gjort for
mig. Uden din hjælp havde jeg aldrig vundet. Jeg vil købe mig et hus, jeg erså lykkelig, mange
tak!" Patricia P Mc M

Overraskende hurtige resultater: "Kære Marcos von Ring. Takket være din hjælp kunne jeg nå
mit mål meget hurtigere, end jeg havde troet. For jeg vandt en ganske pæn sum penge i lotto, faktisk
hele 800.000 kroner - j a, du læste rigtigt!! Det vil j eg altid være dig taknemmelig for." Fru E. C.
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/(strolo:iS{' anderSø3else cif' lyKKe.f'aSenj?en:3e.Præc;s. qjældent held beKræ.f'tet cif' M;t j?endal
.f'aldstænd'3 .f'antast:sK: en Konstellat:on "Koncenteret held" t:1 Y/r J<nadsen

Næste lYKKeMMeder
Y/r Peter J<nadSen.f'ødt
den 11.06,.1'7:;'5 Me3et Vt3t'jt at bere3ne hans :;.bedste IYKfetal

!/sædvanl'3t, KarVerne oVerIOFj?er:Me3et .::uældent held

/(It v;1bl;Ve lettereJ
Store j?en:3e;ndtæ3ter Mere

!/sædvanl'3t .~3Me3et .::u·ældent..he/,_d__ --=?",....:::.c?1~~/r--\---i----~-~~-=-en~d~s~an~d~s~y_n_I':::.j~t_J_J_J
rceno/Y/enet Koncenit'eret held'- ~

hCiflc-ei ---
r oen::pc-

Kvive -roi r

Intens;vi held
BeMærKJ SIøret oMråde )
Mul'3e .f'orh;ndr;n:)erSKal oVerVS

NorMalt held ------------~~--------~------------------------------~~------
/(ftael S;taat:on

Y/andl;n:3e.f'ter /Y/odta:Jelse cif'

ho.Y>s SVo.,-!!

!/d.f'ørelse cif' d~'?tS?ec;elle r;taal
.f'or o.f'.f'ens;vMa:J;.f'orj?en:3e03 IYKKeSj?;IJJJ

Neutral S;taat;on ....::. ---------\:"-------------------------

Ifheld

!/sædvanl'3t aheld

f I
!/d.f'ør M/t r;taal .f'or de.f'ens;VMa:J;.f'or Peter så hart'3t SO/Y/Mal'3t (be3ynd ; cif'ten).
]XSSe ML"/'3ene3at;Vej?åY;rKn;n:3erMå ;Ki:etrae hans asæcf,j,vanl'3e03 ;ntenS;Ve lyKi:e.f'aSeMed
hensyn t,l j?en:3eJ .

l



!/d.f'ør det besf:yttelsesr/tua/,je3 v/I beSKr/Ve .f'or

d/3' ud .f'or hver eneste dør 03 hvert eneste V/ndue

/ d/n bol/3 (bl/v /nde / boltjen) . ]Jet V/rKer SOM en

Iyna:f!eder Mod ulYKKer 03 ne3at/Ve ?åV/rKn/n:Jer.

]Jet er det .f'ørste SKr/dt / det e.f'.f'eK6ver/tua/ .f'or

de.f'ens,'v 03 o.f'.f'enS/VMa:J/,SOMje3 v/I ud.f'øre .f'ra /

a.f'ten /'or StraKS at beSf:ytte dtj Mod uheld. j,1 det

.f'orMå/ har je3 S?ec/elt .f'orberedt vedla:Jte tre.f'orK.

KI/? den ud ved at .f'øl:JeoMr/dset Med en sa.i:S. f'et

så denS ta.i:Ker·Mod 3ulvet .f'oran d/n hoveddør 03

te3n en - naturltjv/s usynltj - c/rKel ?å 3ulvet. 1e3n

så nedenstående Ma:J/SKete3n O? / den usynltje
c/rKel Ved !zjæi? a..f' tre.f'orKen. f'æKKe.f'øl:Jen er uden

betydn;n:J ... Men 3ør det hurttjst Multjt.

Y/Vordan Kan du ;yde 30dt a..f' den uSædvanltje lyKKe.f'aSe,

du sth es/er- .f'or?

M/ne bere3n/n:Jer ?å ba:JS/den beV/Ser det: / hele ""l/n

Karr/ere har je3 Kun .:{jældent Set to lYKKeKurVer.f'or

?en3e 03 IYKKeS?/I, der oVerlo/?er?å denne Måde.

Je3 er .f'uldstændtj S/KKer?å, at du Me3et Snart v/I

o?leve så Me3et held, SOM det Kun er blevet 3anSKe .f'å

Me,nneSKer / denne Verden .f'orundt. Så lad oS S1;ynde oS.'

1a:J .f'at / d/n SV/n:Jn/n:JSModta:Jer(SOM V/st neden-l'or) .

Y/old den /nd Mod d/n ?ande 03 Koncentrer dtj så OM et

Stort ønSKe, eKSeM?elv/s OM den store cheCK, SOMJ'e3

så 61 dtj. Send så sV/n:Jn/n:JsModta:Jeren6lba:Je 61 Mtj

hurttjst Multjt ...

1a:J d/n sV/n:Jn/n:JsModta:Jer,

der er v/st her, 03 hold den

I ""l/nm /nd Mod d/n ?ande,

MenS du Koncentrerer dtj

OM d/t største ønSKe.

Send den så StraKS 61ba:Je.


