
Marcos von Ring er sikker på,. at
-allemennesker, dersådagens lys.
mellem disse to datoer, i de kom-
mende uger vil have store chancer, ,
især når det drejer sig om PENGE'
og FØLELSER!Det kan du få mere
at vide om i følgende artikel ...

I SVaF lHIFIigf, SageB-e1~~1
B-Ie-v-du f-ødt m-e-Ile-m .den

8. juni, 1932 og den.
26.' november 19691

.Ja? Så tæstølqende linjer omhyggeHgt,
for Marcos von Ring har vigtige ting, som
han gerne vil åbenbare for dig!

D en berømte sandsiger, Marcos
von Ring, har udsendt en invi-

tation gennem alle medier. Han søger
aktivt efter mænd og kvinder, der blev
født mellem den 8. JUNI 1932 og den
26. NOVEMBER 1969.

Hvorfor? Fordi Marcos von Ring er,
helt sikker på, at alle mennesker, der
kom til verden mellem disse to da-
toer, vil have særligt gode chancer i
de kommende uger, især når det drejer
sig om PENGE og FØLELSER!

500.000,- kroner til dig?
Måske endda MEGET MERE!

Hvis du kom til verden mellem dis-
se to datoer, kan du muligvis vinde
500.000 kroner eller endda -meget
mere! Men for at Marcos von Ring
kan angive det nøjagtige beløb og af-
sløre, hvilke positive ting, du kan for-
vente i de forskellige områder af dit
liv, skal denne store sandsiger have
nogle ekstra oplysninger om dig. Han
beder dig derfor om at udfylde vær-
dikuponen på bagsiden og sende den
tilbage.

Men gør det hurtigt, for tiden er knap!

. Blev du født mellem disse to da-
toer? Så er det NU, du skal svare!

Det er meget vigtigt, at Marcos von
Ring så hurtigt som muligt får at vide,
at du er født mellem de to datoer, som
han har nævnt. Hvorfor? Fordi de
øjeblikke, der står under heldets, til-
fredshedens og især i pengenes tegn,
og som Marcos ser for dig, med stor
sandsynlighed udkrystalliserer sig
OM GANSKE KORT TID! Måske al-
lerede i den kommende måned! Der-
for skal du handle nu, hvis du virkelig
blev født mellem disse to datoer! Det
er helt og holdent i din egen interesse.

Me2et vi2ti2t: Send under ingen
omstændigheder penge!

Den hjælp, som Marcos tilbyder
dig er 100 % GRATIS!

Den hjælp, som Marcos von Ring til-
byder dig i dag, får du absolut gratis.
Derfor skal du heller ikke sende ham
så meget som en krone. Det eneste, du
skal gøre, er at sende værdikuponen,
som du finder på bagsiden.

Hjælpen er gratis.

Hvem er Mareos von Ring?
For dem, der kender ham, er
han en af tidens største sand-
siqere., Han 'har optrådt i cirka
hundrede fjernsynsudsendel-
ser ligesom han også har væ-
-ret i radioen mange gange. Han
er forfatter til talrige reference-

værker om emnet astrologi og'
spådomskunst. Hans evner og
kraft anerkendes af alle. Han
hører blandt de ganske få sand-
sigere i verden, som politiet sø-
ger hjælp hos, når de eftersø-
ger forsvundne mennesker

Marcos von, Ring vil gerne have lov til at forære
dig fl?Jlgende gaver: .

Dtn 1. gave er Marcos von Ringsberømte ta-
lisman. Denne talisman har allerede bjulpettu-
sindvis af mennesker med at finde sig godt til
rette med deres liv igen og løse mange af deres
problemer!

Din 2. gave er en fler.sidig tydning af fremtiden,
som Marcosudarbejder for hver enkelt person.
Denne enestående fremtidstydning vil afsløre
EN RÆKKE VIGTIGE TING, der har grundlæg-
gende betydning for din fremtid.

I .

Bestil nemt og hurtigt iw:fornavn etiemavn l:tJens Jensen
via SMS på 1231 ladresse.posi""by, ':8ygadel,l234,'

..' iGam 19051965

r----------------------------~------------------~----
VÆRDIKUPON UDEN BEREGNING

til at tyde hvad fremtiden indebærer for dig!
Udfyld værdikuponen og returner den HURTIGST

MULIGT! Adresse: Marcos von Ring· BBC • Box 166
. Vesterbrogade 208· 1800 Frederiksberg C

Kære Marcos, jeg .bekræfter hermed, at.jeq. er født mel-
lem den 8.juni-1932 og den 26. november 1969. Jeg
sender derfor denne værdikupon tilbage til dig med
henblik på hjælp og personlig afklaring.

, Jeg har forstået, at mit liv efter din mening vil tage en
ny vending i de kommende uger, særligt hvad angår fø-
lelser og penge.

Jeg tager gerne mod dit tilbud om at få tilsendt føl-
gende ting:

1. Dine hemmelige afsløringer, der vil afklare, hvad jeg
med relte kan vente af denne særligt gunstige fase i
mit liv.

2. De to gratisgaver, som du har lagt til side til mig.l For alt det betaler jeg ikke sA meget som en krone!
: Mine personlige data:

! D Fru D Hr.,
:, Efternavn: .........................................••.•.........................,,,
I Fornavn: .

Adresse: .

Postnummer: By: .

E-mail: , .

Mobilnr.: .

Meget vigtigt! Min nøjagtige fødselsdato:

................. / / 19 .


