
t/efu fe af fe 33 onsQgranfortnzfenfor som[u
a[[ermest onsfrgr sfurfgd i opfiffekefor [ig, STRAKST

Made France, ke[dt som clairvo-
yant og medium, giver dig dette
usedvanlige og meget forblsffende
tilbud. Hun er villig til pi dine veg-
ne at forsoge at fa dine hemmelige
onsker til at ga i op&ldelse, altsa
dem, som betyder mest for dig. Du
behover blot at valge de ud afde 33
hemmelige onsker pi hosstSende
liste, som du allermest snsker skal
gl i opfl,ldelse for dig, og derefter
lade Marie Frances forblsffende
,,krefter" gore deres virkning ...

Vigtigt: Tilbudet er begrenset
til maksimalt 7 hemrnelige sn-
sker pr. person!

Hvad sker der sfi?

Se snart Marie France har modta-
get din "Specialkupon til op$delse
af dine snsker", vil hun udfgre et
hemmeligt ritual for dig, som kun
hun har kendskab til, og !€d hvis
hjelp dine hemmelige onsker kan
realiseres. Du behover ikke selv
at gore noget s&rligt, du skal blot
folge de meget enkle instruktio-
ner, som du IAr tilsendt fia Made
France i en stor, men upifaldende
og fors€glet konvolut. Allerede f;i
dage efter at du har modtaget din
store hvide konvolut. skulle du
kunne merke de foBte positive
virlcringer af denne serlige hjalp.

Dit liv vil tage en ny og fuldkom-
men overraskende drejning!

Indstil dig pe sande
,MIRAKLER"!

Ja, der vil bogstavelig talt ske ,,mi-
rakler" i dit liv, nir Marie France
har udfort dette specialritual - helt
gratis for dig - som kalr gore
dine hemmelige onsker til virkelig-
hed, uanset af hvilken art de er. Du
vil sikkert ihke tro dine egne ojne,
men hvert eneste af de onsker, du
har angivet, vil gi i opfyldelse.

1 Vinde det store lod i lotto inden
for 4 dage

2 Vinde et betyd€list b€16b pa et
skrab€lod (mindst 38o.oo,- kro

3 Vinde i h€stev:eddelob
4 Vinde noSet med det sarnme
E FA eD rnAn€dlig indtes pe

6 vinde i spillekasino
7 Fa penge nok til ai kunne ksbe

8 Etabl€re og s€lg€ trit eg€t finna
9 Vinde si mange penge i spil at jeg

ikle lang€re behover ar arbejde
ro At mine bsm der ind pe en suc-

c€srig unii€rsitetskaniere
Kobe en ny bil

12 Rejs€ verden rundt
i3 Fe p€nge nok til at und€Etette

trlin familie
q cA pl pension med sa manse

penge atjes ikk€ far nosen p€n-

21 Vinde et stort p€ngeb€lob i
lotto se jes kan holde op tned at
arbejde

22 Hav€ et hus pe hnd€t
23 Blive forfr€mmet pe a ejder
24 Finde et godt betalt arbejde som

jeg ha slede ved
25 Endelis 6nde den store karlig-

hed
26 At 6n forelsker sig totalt i mig
27 cifte n* ned den p€Nonjeg

28 Forfsre mend
29 Forfsrc kvinder
30 Komme i oemslnet
3r Finde nye venn€r /venioder
32 tose mine okonomiske proble-

mer for altid
33 Rnde over h6j€ nenedlise ind-

tester os kunne holde op ncd at
arbejde

D€t wr det hel€l Har du valgt din€
7 snsker? Sa udryH hunigt din ved-
Iagte "Sp€ciatkupon opryHebe af
dine ensker", og send den straks til

Udfyld kuponen se hurtig soln nulist -

hetst altlercde i das og send den til:

Marie FEnce
Avenue de Chanel 2

lfo Moraes, Schweiz

JA, nin t@ Marie, jdB tager S€rne inod dit tilbud. Jeg onskcr, ai
du fores* ar fi dihe 7 hemnelise otuker, sn jq ansiver la.sere
n€de, til at st i optlddl* FoR MIG, CRAns. Jes er pA derEne ned,
!t jes ikre sr, betale noseD pens€ for opryldelsen at ni.€ 7 h.n_
n€lig€ 6mt€r hre.len nn €Ier pt.t seftre tidspu.tt unddi denne
udkykkelige baingel* taSdjes inod dit lilbud. I drt folgdde an_
strcr j€s d. 7 oEker, $n jes allem6t enskdr sljl d i optldds

Argiy her de tilhoftnde cifE for d. 7 slslcr, du hr wlgl (hojst 7ll:
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15
gesorg€r
r,obe og udlej€ lejlisheder
Besta en vigtig eksamen eler
vinde en prisopgave

17 Blive venner med dge mennesker
18 Aldrig merc have penssorger
19 Kobe et skib
20 Tage pa et kryalstogt
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On €t par dasd honuger du @ stor hvid konvolut, en indeholder
dine h€melige instrukiono.. ld den opDerl$nt, oA allercde
on f, dage tln du indstile diS D! stole lorandrinser i dil liv . ."q


