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Kære Peter!
Jeg kan sørge for,

som du har brug
at du vinder så mange peng~,

for ... og endda LANGT FLERE!

Kære Peter!

Som du ved, har Marcos von Ring bedt mig om at hjælpe dig.

Jeg er fuld af ærefrygt for ham og ved, at han også, værdsætter mig.

Marcos von Ring er meget opsat på at hjælpe dig, da du betyder meget
for ham, og han har fortalt mig om dine økonomiske problemer. Han har
fortalt mig, at jeg sandsynligvis er det eneste menneske i hele verden,
der kan løse disse problemer.

Som Marcos von Ring allerede har fortalt dig, er jeg i besiddelse af
visse »evner», hvormed jeg kan sørge fOG at bestemte personer vinder
penge, endda rigtig mange penge. For at det kan lade sig gøre skal de
opfylde to betingelser, som jeg vil fortælle dig nærmere om nedenfor!

Efter en første analyse af dine papirer og de informationer, som Marcos von
Ri ng har g i vet mig, kan jeg fortæl Ie d ig, at jeg v i rke I i g kan hjæl pe d ig.
Ja, Peter, jeg lover dig, at jeg kan sørge for, at du vi I vinde I ige så
mange penge, som du har brug for!

Derfor vil jeg med din tilladelse bruge mine evner til at sørge for,
at der endelig kommer penge ind i dit liv, så du kan løse alle dine
økonomiske problemer og fremover leve et liv helt uden pengesorger!
Jeg kan allerede nu garantere dig, at der fra i dag kun vi I gå ganske
få uger, inden du vil kunne se store beløb strømme ind på din konto!
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Som jeg allerede har fortalt dig, er der to betingelser, som du
skal opfylde, for at jeg kan gøre noget aktivt for at opfylde dine
pengeønsker. Det drejer sig om følgende to betingelser:

De to betingelser, som du skal opfylde:

Første betingelse: Du skal under alle omstændigheder være født måned.
Og Marcos, som kender din fødselsdato, har bekræftet dette for mig.

Anden betingelse: Dine økonomiske problemer skal være virkel ig store,
ja LIVSVIGTIGE! Og det ser også ud ti I at· være ti Ifældet hos dig.

Jeg går derfor ud fra, at du opfylder begge disse betingelser, ikke sandt,
Peter? Så snart du bekræfter dette ved at returnere specialkuponen i
slutningen af brevet fra Marcos von Ring ti I ham, kan jeg begynde at hjælpe
dig. Og sådan gør vi:

Hvad du skal gøre:

I første omgangskal du på specialkuponen fortæl le mig, hvi Iket beløb du
gerne vi I vinde, og inden for hvi Iket tidsrum, du gerne vi I modtage
pengene. Du skal ikke være bange for at nævneet stort beløb, Peter, mine
evner inden for dette område er UBEGRÆNSEDE!

Tænk,på de penge, du kan vinde, og hvad du vi~ bruge dem til. Tænk
på, hvor Iykkel ig du kan gøre de mennesker, du holder af, og hvor
taknemmel ige de vi I være. Tænk på dit fremtidige I iv uden økonomiske
problemer. Forestil dig, hvordan det vil være at kunne bruge penge uden
at skulle vende og dreje hver en krone og samtidig vide, at du altid
har penge på kontoen.

Når du har gjort det, skal du returnere din udfyldte specialkupon ti I
Marcos von Ring. Han vi I sørge for at sende det hele videre ti I mig.

Så snart jeg har disse informationer foran mig, kan jeg begynde på
min "aktion" for dig. Det vil tage nogle dage. Samtidig vil jeg sende
dig nogle anbefalinger og anvisninger, som jeg vil bede dig om at følge
nøje. Tag det helt roligt, det er meget enkelt!
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Allerede efter et par dage vil du opleve, at pengene begynder at
strømme ind i dit liv. Du vil sikkert få mindre beløb i starten og
derefter stadig større beløb, indti I du har så mange penge, som du har
ønsket dig. Hvis du derefter stadig skulle have brug for flere penge,
er det ikke noget problem: Det skal du blot fortælle mig, så skal jeg
sørge for, at du vinder endnu flere penge.

Udfyld nu din specialkupon, og husk at notere det beløb, du har brug
for, inden du returnerer kuponen så hurtigt som muI igt. Når jeg har
modtaget din anmodning, vil jeg straks gå i gang.

Jeg venter spændt på at høre nyt fra dig.

PS: Mit ti Ibud om hjælp gælder desværre kun i få dage. Hvis du er
interesseret i mit tilbud om hjælp, vil jeg derfor bede dig om at svare
aII erede i dag, da mit ti Ibud kun gælder et par dage. På forhånd tak
for din forståelse.
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