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

Marcos von Ring

Kære Peter!
Jeg har lige mødt en usædvanlig mand,

der kan løse ALLE DINE PENGEPROBLEMER!
Men det er vigtigt for mig,

at der ikke opstår misforståelser:

Denne mand kan udelukkende løse dine pengeproblemer!
Hvis du derimod har problemer med kærligheden,

i parforholdet eller på jobbet ...
så må jeg desværre sige,

at her kan han ikke gøre noget for dig~

Hvor mange penge skal du bruge for at løse 2
dine økonomiske problemer?

•

17.02.2010
Kære Peter!

Jeg spørger dig en gang til: Hvor mange penge skal du bruge for at
løse alle dine pengeproblemer og leve uden økonomiske bekymringer?

5.000 kr., 100.000 kr., 200.000 kr ...• eller endnu flere?

Uanset hvor mange penge du skal bruge, så kender jeg en person,
som kan hjælpe dig med at vinde dette beløb! Jeg har nemlig for
nylig mødt en ganske særlig mand, der er i besiddelse af bestemte
"hemmeligheder", hvormed han kan sørge for, at alle, der henvender
sig til ham, vinder store pengepræmier.

Men lad mig lige,fortælle helt fra begyndelsen
DK
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vi har en fælles ven ...

Denne mand, som jeg tænker på, hedder Patrick Guerin. Vi mødte
allerede hinanden for flere år siden, men mistede kontakten
efterhånden.

En dag havde en af mine venner inviteret til middagsselskab og jeg
blev meget glædeligt overrasket over at møde ham der igen. Selvom vi
ikke havde set hinanden i mange år, havde han overhovedet ikke ændret
sig.

vi faldt straks i snak om vores fælles lidenskab og om den hjælp,
som vi takket være vores særlige evner prøver at give alle de
mennesker, der er fortvivlede og har så hårdt brug for hjælp. så
spurgte jeg ham, om han stadig gjorde brug af sine fantastiske evner,
hvilket han svarede bekræftende på.

Og så fortalte jeg ham om dig, Peter!
Patrick Guerin forsikrede mig, at han stadig er i besiddelse af sin

usædvanlige evne. så fortalte jeg ham om dig. Jeg fortalte ham, hvor
fortvivlet du er, og hvor meget du fortjener at blive hjulpet. Jeg
fortalte ham om dine økonomiske problemer og bad ham om at gøre sin
usædvanlige "indflydelse" gældende over for dig.

Han har et meget stort hjerte, så han indvilligede straks. Men han
sagde til mig, at du skal opfylde to betingelser for, at han virkelig
kan hjælpe dig. Jeg lovede ham straks, at dem ville du opfylde (se
vedlagte brev fra Patrick Guerin).

Som jeg allerede fortalte dig i starten, kan Patrick Guerin takket
være sin særlige evne sørge for, at alle mennesker, der er økonomisk
trængt, vinder penge, endda rigtig mange penge!

Patrick Guerin har evnen til at sørge for,
at du-kommer til at opleve en sand PENGEREGN i dit liv!
Det har du sikkert svært ved at tro på lige nu, men jeg lover

dig, at det er den rene sandhed. Patrick ~uerin er i besiddelse af
visse, meget gamle, magiske hemmeligheder, hvormed han kan ANRÅBE
DE KRÆFTER, DER STYRER PENGENES GANG, og således sørge for, at der
kommer penge ind i dit liv!

Ser du, Peter: Pengene er der, de er lige i nærheden af dig, men af
en eller anden uforklarlig årsag kan du ikke nå dem. Du må dog ikke
miste modet, for det er ikke kun dig, der har det sådan.

Og takket være de hemmelige ritualer, som Patrick Guerin kender,
vil han ændre denne situation, så du kan tiltrække penge, og de ikke
længere blot suser ubemærket forbi dig, uden at du får noget ud af
det.

Læs straKs v;dere ?å. S;de 3,
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Du skal ikke selv gøre noget særligt for det, men blot følge de
anvisninger, som Patrick Guerin vil give dig. så vil han gennemføre
sine ritualer for dig. Når han er færdig med det, vil pengene nærmest
af sig selv dukke op i dit liv ••• på en måde, du slet ikke regner
med!

Forestil dig det et øjeblik: Du går i seng om aftenen og tænker
stadig på de penge, du skylder væk, og næste morgen vågner du op med
FLERE HUNDREDETUSINDE KRONER PÅ DIN KONTO!

Du har svært ved at tro på det, jeg fortæller dig, ikke sandt?
Tror du, at jeg overdriver? Tja, det er en helt normal reaktion,
som jeg allerede har vænnet mig til. Alle de mennesker, som Patrick
Guerin allerede har hjulpet, og som i dag disponerer over tusindvis
af kroner, tvivlede også i starten. Men læs selv, hvad de senere har
skrevet.

Mere end hundrede mennesker verden over
kan takke ham for deres rigdom!

Takket være de hemmelige ritualer har Patrick Guerin
hjulpet mere end hundrede mennesker til at vinde penge.
heller ikke på det i starten.
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For eksempel vandt hr. K. hele to gange i lotto og fik i
alt over ... 1 MILLION KRONER! Læs hele hans historie, der
er trykt på det vedlagte dokument sammen med en kopi af den
check, han modtog.

Men det er langtfra det hele! Også fru D. kan takke ham for
flere gevinster, der gjorde det muligt for hende lan~t om længe at
få opfyldt sin drøm om en egen frisørsalon.

Hr. ~. vandt med hans hjælp først 1.000 kr. ~og derefter 9.000 kr.

Ligesom hr. D, der vandt i "Hvem vil være millionær" og andre
lykkespil, fru A.M. ved hestevæddeløb, hr G.L. i lotto, osv.

Jeg ville kunne fortsætte listen over personer, der har vundet ved
hjælp af Patrick Guerin, længe endnu, men jeg synes, det er vigtigere
at forklare dig helt nøjagtigt, hvad denne varmhjertede mand kan gøre
lige præcis for dig!

Hvad Patrick Guerin vil gøre for dig .
(naturligvis kun med dit samtykke )

Efter en hurtig analyse af de første elementer, som jeg har givet
ham vedrørende din person, har Patrick Guerin uden for enhver tvivl
forsikret mig, at han kan hjælpe dig til at vinde STORE BELØB og på
den måde løse alle dine økonomiske problemer.
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Ja, din fødselsdato og dine personlige oplysninger befinder sig i
perfekt overensstemmelse med hans hjælp (se vedlagte brev fra Patrick
Gue r i.n ) .

Og endnu engang, så er dette ikke noget, jeg bare siger, jeg har
nemlig beviser på det, jeg fortæller dig her.

Selvom du egentlig allerede kender mig temmelig godt, vil jeg her
alligevel være helt ærlig over for dig og garantere dig, at jeg ikke
er en af dem, der bare lover noget, som de senere ikke kan holde.
Derfor vil Patrick Guerin, hvis du giver dit samtykke, bruge sine
evner og udføre sine ritualer, for at du omgående kan vinde de beløb,
du har brug for.

Og jeg, Marcos von Ring, giver dig personligt min succesqaranti!
(Se vedlagte garanti i slutningen af dette brev.)

Meget vigtigt:
~Lf (5Afal ~/C)t Det eneste, jeg vil bede dig om, er, at du fortæller
~ cl. cl.t Patrick Guerin, hvilket beløb du har brug for, og hvornår

e e C)/y! e, du gerne vil have pengene. så er det op til ham at handle.
dLf har ~rLf3 .f'C)rJ

Det må du under ingen omstændigheder glemme, da det er meget
vigtigt! Patrick Guerin skal absolut have disse ting inden den
30.03.2010 for virkelig at kunne hjælpe dig. på forhånd tak.

Nu spørger'du sikkert dig selv:
"Hvad sker der, når Patrick Guerin har udført sine

"Ritualer til tiltrækning af penge" for mig?"
Jo, så vil du selv se, hvordan pengene kommer ind i dit liv. Jeg

ved, at det i dag er svært for dig at forestille dig, at du pludselig
har så mange penge, men jeg lover dig, at det er lige præcis det, der
vil ske.

Jeg kan ikke fortælle dig helt præcis, hvordan det vil ske, men
jeg kan garantere dig, at pengene vil komme, præcis som ved så mange
andre mennesker før dig.

~et er
J-e3 helt
(5;AfAferFå.J

Nogle har vundet i lotto ligesom hr. K., andre har arvet,
og atter andre er kommet; til penge på en helt anden og
fuldstændig uventet måde. Præcis hvordan pengene vil komme
ind i dit liv, er slet ikke så vigtigt. Det vigtige er kun,
AT DE KOMMER!

Som jeg allerede har fortalt dig, influerer de magiske ritualer,
Patrick Guerin benytter sig af, på de fysiske love, der behersker
universet. Ja, Peter, og hvis du giver dit samtykke, vil Patrick
Guerin gøre dig RIG og sørge for, at du modtager millioner! Du vil få
en magisk tiltrækningskraft på penge!
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Dine muligheder for gevinst er ubegrænsede!
Du skal blot oplyse Patrick Guerin om det beløb, du gerne vil have,

også selvom det måtte være et meget stort beløb, fordi: Der er ingen
grænser for, hvor meget du kan vinde! Nogle har ønsket at vinde 2.000
kr., nogle 20.000 kr., og andre har endda bedt om at vinde det helt
utrolige beløb på 500.000 kr.! Som sagt: Der er ingen øvre grænse.

Vigtigt:
Som sagt: Hvis du har økonomiske problemer (hvis du eksempelvis har

svært ved at klare dig måneden ud, har gæld, du skal betale tilbage,
eller hvis visse indbetalinger lader vente på sig), så er Patrick
Guerin lige den rigtige for dig, og den person, der kan udvirke
"MIRAKLER" for dig!

v Du skal blot udfylde din specialkupon, som du finder i det
efterfølgende, og returnere den til mig!

o
Husk også at læse det brev, som Patrick Guerin-har sKrevet-specielt

til dig, og som er vedlagt dette brev.

Jeg venter spændt på at høre fra dig.

Med venlig hilsen

rl~n 'ln'-i-;
En sidste ting: Jeg har vedlagt et dokument, der indeholder nogle
udsagn fra forskellige mennesker, som Patrick Guerin allerede har
hjulpet, samt flere artikler om ham. Heraf fremgår, at Patrick Guerin
er et seriøst og pålideligt menneske. ~

Meget vigtigt: Husk at angive det beløb på specialkuponen, som du har
brug for, og send så kuponen tilbage til mig.



Udfyld kuponen, og send den til følgende adresse:
Marcos von Ring, BBC, Box 166, Vesterbrogade 208, 1800 Frederiksberg C

JA, kære Marcos, jeg tager gerne imod den
hjælp, du tilbyder mig i dag. Jeg har
rent faktisk økonomiske problemer, som
jeg ikke kan løse alene. Jeg har virkelig
prøvet alt, men der kommer bare ingen
penge til mig.

020131065.2/DK00870400
Hr
Peter Knudsen
A L Meyers Vænge 3 6 Tv
2450 København Sv
DENMARK

Jeg har forstået, at Patrick Guerin ikke kan hjælpe mig, hvis jeg har problemer i mit
parforhold eller på jobbet, men at han kan sørge for, at der endelig kommer penge ind
i mit liv. Han får hjælp af de effektive hemmeligheder, kun han kender.

Jeg bekræfter, at jeg opfylder de to betingelser, der kræves i brevet fra Patrick
Guerin.

på disse betingelser vil jeg gerne bede dig om at give Patrick Guerin besked på at
gøre følgende for mig:

Han skal udføre de effektive og aktive hemmelige ritualer, så der kommer penge ind i
mit liv, til en særpris på kun 390 kr. (i stedet for 990 kr.).

I den forbindelse har jeg brug for: kr.

Det tidspunkt, hvor jeg har brug for disse penge: Cl I løbet af de næste dage
Cl I løbet af de næste uger Cl I løbet af de næste måneder Cl Inden årets udgang.

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 bestilling modtager jeg en regning fra dig, som jeg kan betale senere.

v Bestil nemt og hurtigt via SMS på 1245 (alm. SMS-takst)
Oplys folgende: MAR fornavn, efternavn, adresse,~postnr., by, fødelsdato
Eks: MAR Jens, Jensen, Bygade 1, 1234, Gammelby, 19 05 1965

Eksklusiv garanti:

"Da jeg helt og fuldt stoler på Patrick Guerins magiske evner
og ritualer og er overbevist om, at du vil modtage det beløb,

du har brug for, kan jeg uden problemer udstede følgende garanti til dig":

Hvis dine pengeproblemer af en eller anden grund ikke skulle være løst, efter at
Patrick Guerin har hjulpet dig, skal du blot inden 30 dage give mig en uformel
meddelelse herom, og jeg forpligter mig til omgående at refundere det beløb, du har
betalt for Patrick Guerins ydelser.

Jeg vil ikke stille spørgsmål af nogen art, men blot undskylde og refundere alle
pengene, det er det hele. Men jeg ved, at det ikke vil ske, for jeg har FULD TILLID
til Patrick Guerins evner. Jeg har nemlig allerede selv set, hvordan han arbejder,
og hvad han er i stand til.

Denne skriftlige, gyldige og omfattende garanti giver jeg dig.

Som du kan se, så risikerer du virkelig ikke noget som helst ved at gøre dette
forsøg. Derfor bør du gøre det nu, det er muligvis DIN SIDSTE CHANCE!

o


