Kære Peter, 3Ør d;3 f/ar: Æ//erede

OM

.f'å. da:Je

v;/ d;t /;v ændre 5;3 (t;/ det bedre J) J

Hr
Peter Knudsen
A L Meyers Vænge 3 6 Tv
2450 København Sv
DENMARK

15
skriv disse

14

Marcos von Ring

3

6

16

Kære Peter,
seks tal omhyggeligt

19
ned

•••

... for de vil komme til at spille en AFGØRENDE
rolle i dit liv i løbet af de kommende dage!

20.01.2010

Kære Peter!
Når du har læst dette brev til ende, vil jeg bede dig om at notere
disse seks t.a L, som jeg aller~dE:!har; IL~vnt for__
dig, på et ark pap ir c:gom
at opbevare dette papir et sikkert sted i dit hjem, så det er beskyttet
mod nysgerrige blikke.
Men inden vi kommer så langt, er det meget vigtigt, at du læser dette
brev til ende

Hvad er det, der er så særligt

ved disse

seks tal?

Jeg har fundet frem til disse seks tal til dig, kære Peter, ved hjælp
af en hemmelig metode, som jeg desværre ikke må fortælle dig noget om i
øjeblikket, da den ellers risikerer at miste sin virkning.
Allerede nu kan jeg dog fortælle dig, at disse seks tal vil hjælpe dig
med AT VINDE EN HOVEDGEVINST PÅ OP TIL FLERE HUNDREDETUSINDE KRONER I
LØBET AF DE KOMMENDE UGER!
DK

-2 Og det er langt fra alt! Disse seks tal vil også spille en vigtig,
ja endda afgørende rolle på mange andre områder i dit liv. Jeg skal nok
forklare dig hvorfor og hvordan om lidt.

Men vær forsigtig, Peter!
Du må ikke spille på disse tal endnu!
For de er endnu ikke "AKTIVE"!
For at disse tal kan blive "aktive
og løse deres opgave, skal jeg
først gennemføre
den følgende, meget specielle ceremoni: den "store
aktiveringsceremoniu,
som jeg vil gennemføre
for dig om nøjagtigt tre
uger. Herefter vil jeg ikke længere kunne aktivere dine seks tal for dig,
og de vil have mistet deres kraft en gang for alle.
H

Men jeg har brug
skal jeg nok vende

Venter

for din hjælp til at gennemføre
tilbage til senere.

der en meget

denne

stor lottogevinst

ceremoni.

Det

på dig,

Peter?
o

o

Som jeg allerede har fortalt dig: For at finde frem til disse seks tal
til dig, har jeg brugt en hemmelig metode, som man kan finde frem til
lykkebringende
tal med. Denne metode er meget gammel, og det er ekstremt
svært at anvende den.
I realiteten
er der faktisk kun to mennesker
i hele verden, der
behersker denne metode. Den første person bor i Indien, men vedkommende
har ikke anvendt denne metode i meget lang tid, og den anden person er
mig.
Jeg ved, at du kæmper med store pengeproblemer,
og at du ikke længere
kan overskue, hvordan du skal betale din gæld, og hvordan du i det hele
taget skal klare dig rent økonomisk.
Vi to ved, du og jeg, at den eneste mulighed for at befri dig fra denne
situation er, at du straks VINDER ET STORT PENGEBELØB
I SPIL! Og det kan
-kun ske gennem et "magisk
eller "guddommeligt
indgreb!
H

H

Og når jeg taler om et "stort pengebeløbH,
så mener jeg et beløb på op
til flere hundredetusinde
kroner, og når jeg siger STRAKS, så betyder det
'NU, MED DET SAMME og ikke først om seks måneder!
Derfor har jeg sat alle mine magiske kræfter og gaver ind på at hjælpe
dig, også selvom dette er forbundet med store anstrengelser
og ofre for
mig, og jeg har gennemført
denne magiske ceremoni for dig, for at modtage
dine seks lykketal.
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Når jeg har "aktiveretU dine seks tal for dig og fortæller
dig, HVORNÅR og. HVORDAN du skal bruge dem, så vil du vinde
i. ~~+~-I•.::~!. qq de.t bliver ikke små beløb, men derimod (mindst)
MANGE TUSINDE KRONER! så vil du kunne løse dine økonomiske
problemer en gang for alle.

Men som jeg allerede har fortalt dig, er dine seks tal ikke kun
beregnet til spil, de vil også hjælpe dig på andre områder i livet.
Lad mig lige forklare det lidt nærmere.

Arbejde,

kærlighed,

lykke

• • •

Som du ved, bestemmes vores verden af tal.
Et godt eksempel er datoer og klokkeslæt.
Måske ved du, at skæbnen kan byde på møder med lykken, som er af
stor, hvis ikke afgørende betydning for din fremtid. Men hvis du ikke
ved, hvornår - altså på hvilke± klokkeslæt og_på hvilken dag - disse
lykkelige begivenheder vil indtræffe, så er der naturligvis en stor
fare for, at du går glip af dem ... Og det er jo lige netop det, der
er sket for dig tidligere i livet. Kan du stadig huske de chancer, du
er gået glip af,Peter?
Hvis du går glip af et møde med lykken, kan det påvirke hele dit
liv. Og dermed risikerer du at gå glip af nogle meget gode chancer,
som kunne have ændret dit liv.
Disse seks tal, som jeg har fundet frem til for dig, vil ikke
kun hjælpe dig med at vinde et anseligt beløb (op til flere
hundredetusinde
kroner) i lotto, men de vil også være af stor nytte
for dig i dit daglige liv, så du ikke går glip af disse vigtige møder
med lykken, som skæbnen har planlagt for dig.
For nogle af disse seks tal svarer til bestemte data og klokkeslæt,
som er af stor vigtighed for dit liv. Når jeg først har aktiveret
tallene, vil du finde ud af, hvilken dag der er vigtig for dine
sociale relationer, hvilke tidspunkter det er bedst at søge job på,
hvornår du skal læggevIgtfge-møder
osv.
Et eksempel på det kunne være: "på mandag, den xxxx kl. 16, vil du få
en enestående chance, Peter. Begiv dig hen til det angivne sted for at
gribe denne chance.u
så kan du være sikker på aldrig mere at gå glip af en af disse
store chancer, som lykken giver dig på området for kærlighed, sociale
relationer eller arbejdet, for du vil vide på forhånd, på hvilken dag
og på hvilket klokkeslæt du vil kunne gribe disse enestående chancer!
o
o
o
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NU er det op til dig AT HANDLE!

-4Som jeg fortalte dig i begyndelsen
af mi. brev,
hjælp til at "aktivere" dine seks tal.

har
,..

jeg brug

for din--

, ..

Din eneste opgave er at tage den kuvert, der er vedlagt dette brev,
ud og følge. 'de anvisninger,
der står på den. Handl med det samme,
Peter, for,du må ikke glemme, at jeg skal aktivere dine seks tal om
nøjagtigt tre uger; da de ellers vil miste deres kraft en gang for
alle!
Jeg stoler ,på dig.
De hjerteligste

hilsener

I
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TAK, kære Marcos, fordit du har tænkt på
mig, og fordi du har udført denne hemmelige
ceremoni for mig for at finde frem til mine
seks lykketal.
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Jeg er klar over, at disse seks tal, når
du har aktiveret dem, vil sørge for, at
jeg vinder ET STORT PENGEBELØB I SPIL, og
at jeg vil kunne løse alle mine økonomiske problemer en gang for alle med disse
penge. Men det er langt fra alt: Disse seks tal vil også sørge for, at jeg vil
få mulighed for at gribe alle de gode chancer, lykken vil tilbyde mig på min vej
gennem livet.
Jeg har fulgt dine anvisninger nøje og sender dig ud over dette "aktiveringstilgodebevrs" også den lukkede kuvert med min- akt.Lve ri-nqs-t al-i.smani.
Jeg vil i denne forbindelse
ceremoni for mig:

også bede dig, kære Marcos,

den "store,

definitive

om at udføre

aktiveringsceremoni

den følgende

ll
,

ved hjælp af hvilken jeg vil aktivere mine seks tal, som jeg så vil bruge til at
vinde i lotto med, og gribe de gode chancer, som lykken byder mig.
Prisen for denne "store aktiveringsceremoni"
er normalt temmelig høj, men du har
erklæret dig villig til at tilbyde mig den til en særpris på kun 390 kr.
Jeg beder dig om at sende mig følgende:

Dine råd Og anvisninger, hvori jeg vil finde alle vigtige oplysninger
møder med lykken

(tidspunkter,

steder,

om mine

lejligheder).

Jeg ved, at du stoler på mig, kære Marcos, og derfor behøver jeg heller ikke
at sende dig 390 kr. inklusive min andel af omkostningerne til international
forsendelse. Sammen med min~estilling
modtager jeg en-regning fra dig, som Jeg kan
betale senere
Kontroller/angiv venligst nedenstående oplysninger,
dig, hvis jeg får brug for at spørge dig om noget.

så jeg kan komme kontakt med

Mit mobiltelefonnummer:
Min

o
o
o
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o

e-mail-adresse:

Jeg lover dig, at du vil vinde en stor gevinst i lotto ved hjælp af de
ovenstående seks tal, når disse er blevet aktiveret. Hvis dette mod forventning ikke
skulle ske, vil jeg bede dig meddele mig dette inden 30 dage. Jeg forpligter mig
formelt til at betale beløbet tilbage til dig i et sådant tilfælde. Der er altså
ingen risiko forbundet med det. for dig.
fAL..1Z~
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