Blev du født mellem den
8. junl1932 og den
26. november 19 9?

r---------~-------:.-------------------------------------~------VÆRDI KUPON UDEN BEREGNING

Ja? Så læs følgende linjer omhyggeligt,
for Marcos von Ring har vigtige ting,
som han gerne vil åbenbare for dig!

D

en berømte .sandsiger, Marcos von
Ring, har udsendt en invitation 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 datoer, 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 disse 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
afsløre, hvilke positive ting, du kan forvente
i de forskellige områder af dit liv, skal denne
store sandsiger have nogle ekstra oplysnin-

ger om dig. Han beder dig derfor om at udfylde værdikuponen på bagsiden og sende
den tilbage.
Men gør det hurtigt, for tiden er knap!

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

Me~et vilID~t:Send under ingen omstændigheder penge!

Den hjælp,

til at tyde hvad fremtiden indebærer for dig!
værdikuponen
og retumer den HURTIGST MULIGT!
Adresse: Marcos von Ring· BBC . Box 166
Vestetbrogade 208· 1800 Frederiksberg C

Udfyld

Kære Marcos, jeg bekræfter hermed, at jeg er født mellem den
a.juni 1932 og den 26. november 1969. Jeg sender derfor denne
værdi kupon 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 følelser og penge.

som Marens

tilbyder dig er .
100 % GRATIS!

Jeg tager gerne mod dit tilbud om at få tilsendt følgende ting:

Den hjælp, som Marcos von Ring tilbyder
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. .

1. Dine hemmelige afsløringer, der vil afklare, hvad jeg med rette
kan vente af denne særligt gunstige fase i mit liv.
2. De to gratisgaver,

som du har lagt til side til mig.
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Hjælpen er gratis.

o!

en krone!

For alt det betaler jeg ikke $A meget som
Mine personlige data:
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