ANNONCE
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26.november1969?

Ja? Sa las folgendelinjeromhyggeligt
for MarcosvonRingharvigtigeting,som
for dig!
hangernevil abenbare

en bersmte sandsiger,Marcos
von Ring har udsendten invi-

BIev du fsdt mellemdisseto datoer? Si er det flU, du skal svare!

,r*@I

tation gennem alle medier. Han soger Det er meget vigtigt, at Marcos von
aktivt efter mand og kvinder, der blev fung s&hurtigt som muligt fhr at vide,
fsdt mellem den 8. JLJNI 1932og den at du er fsdt mellem de to datoer.som
26. NOVEMBER 1969.
han har nevnt. Hvorfor? Fordi de
Hvorfor? Fordi Marcos von Ring er ojeblikke, der s€r under heldets, tilhelt sikker p6, at alle mennesker,der fredshedensog iser i pengenestegn,
kom til verden mellem disse to da- og som Marcos ser for dig, med stor
toer, vil have serligt gode chancer i sandsynlighed udkrystalliserer sig
de kommende uger, iser n6r det drejer OM GANSKE KORT TID! Mmke allerede i den kommende mined! Dersig om PENGEog FOLELSER!
for skal du handle nu, hvis du virkelig
500.000,- krtner til dig?
blev fsdt mellem disseto datoer!Det
Miske endda MEGET MERE!
er helt og holdenti din egeninteresse.
Hvis du kom til verden mellem disMeget vigtigt: Send under ingen
se to datoer, kan du muligvis vinde
omstendigheder penge!
500.000 kroner eller endda meget
Den hjelp, som Marcos tilbyder
mere! Men for at Marcos von Ring
dig er 100 % GRATIS!
kan angive det nojagtige belsb og afslore, hvilke positive ting, du kan forDen hjelp, som Marcos von Ring tilvente i de forskellige omr&der af dit
byder dig i dag, ffir du absolut gratis.
liv, skal denne store sandsiger have
Derfor skal du heller ikke sendeham
nogle ekstra oplysninger om dig. Han
si megetsom en krone. Det eneste,du
beder dig derfor om at udfolde vrrskal gore, er at sende verdikuponen,
dikuponen pe bagsiden og sende den
som du finder pfl bagsiden.
tilbage.
Men gor det hurtigt for tiden er knap!

Hielpen er gratis.

lfuem er tareos uon Ring?
For dem, der kender ham, er varker om emnet astrologiog
han 6n af tidens stsrste sand- spAdomskunst.Hansevnerog
sigere.Han har optrAdti cirka kraft anerkendesaf alle. Han
hundrede fiemsynsudsendel- hsrerblandtde ganskefAsandser ligesomhan ogsa har va- sigereiverden,som politietsaHan ger hialp hos, n&r de eftersoretiradioenmangegange.
er forfatter til talrige rcference- ger forsvundnemennesker

Marcosvon Ringvil geme have lov til at forare
dig folgendegaver:
Din l. oave er Marcos von Rings berpmtetalisrnan. 9enne tdis.nan hs alleredehiuFet tu'
sindvis af nrenneskermed at finde sig godt til
rette m€d derce liv igenog l6e mangeaf deres
problerned
Din 2 we er en flersidQtydning af frerntiden,
som Marcosudarbqiler for hver enkelt person.
fterntidstydningvil ablsre EN
DenneenestAende
RAKKEVIGIIGETING,der har grundleggende
bebddrp for din fierntid.
g..iil rmt oshurti",i ffiffi*.
i ffir"**,
t|. StSpa 1231ia*'pm'..bt igEllt31,

tor dig!
til at tyde hvad hetntifut in t&altl'
Udfyld vandikupnen q retumerddr HURrGST
MUUGT! ,dres*: Mattosvon Ring. BBC. ao.,(166'
C
v€5tdbtogFdb XB . 18) fteffi<stug
Kare Marcos, jeg bekrefter hermed, at ieg er fodt mellem
den 8.iuni 1932 og den 26. november 1969. Jeg sender
derfor denne vardikupon tilbage til dig med henblik pA
hjatpqfrsrligafthing.
Jeg har forstiet, at mit liv efter din rnenir€ vil tage en ny
vending i de kommende uger, sarligt hvad ang6r folelser
og penge.
Jeg tager gerne mod dit tilbud om at fA tilsendt folgende
ting:
1. Dine hemmelige afsloringer, dervilaftlarE, twad ieg med
retb l€n \€nte af .dennesarligtt gurtstigts fase i mit liv.
2. De to gratisgaver,som du har lagt til sid€ til mig.

Ji(

Ft alt dat ffitar
Ftg fitke d n6et
Mine personligedata:

eal en kmne!

E rru El Hr.
Efternavn:
Fomavn:
Adresse:

Mobilnr.:
Mqet Y&ttilrt! Mh nsiagtit c fsffiato:
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