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MARIE FRASCE
Clairvoyant
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18. novenber 2008
Xere Peter!
Tak for din tillid.
Ved.Iagt fir
jeg har lovet dig d,et.

du den store

lykketal"isman,

sid.an son

Et stort
tillykke.
Du har fy'st giaen om d.en Gyld.ne kvad.rat korrekt!
Jeg vil
nu s/rge for,
at du fir
opfyl-dt d.ine sty'rste y'nsker, og tage mj.g
af d.e problemerl der fylder mest hos d.ig i y'jeblikket.
Det konner til
at tage nogle d.age, men jeg lover dig at, skrive inden for
(Jeg venter p& en heit speciel
en uge, si, snart jeg er ferdig.
minekonstellation,
s&;eg kan kommetil
at utif/re et serligt
ritual).
Jeg fornernnerr at d.it tilf'e1de
er ganske used.venligt,
og derfor mener
jeg, at du har fortjent
j
e
g
serlig
ud.f/rte nin
opnerksomhed. Og sid.en
fy'rste tycining ved.r/rend.e din person, ved jeg ogsi, at du er et overmide
verdifuld.t
menneske.
at sp/rge
Jeg har d.erfor en god nyhed. til
d,ig. Jeg har besluttet,
frentiden
om de tall
at f& en af hoved.gevinsterne i
du skal bruge til
lottotrekningen
i januar. Du skal vide, Peter, at jeg egentlig var holdt
med d.isse tyd.ningerr d.a d.e ganske enkelt krever for rceget energi og jeg
begynd.te at t/Ie
nig en smule udmattet.
Men jeg vil
foretage denne clairvoyante
gang til,
ford.i din situatj.on
bery'rer nig
Jeg vil
ogsi gerne fortelle
hvorfor det netop er dig; dig

dig
helt

tyd.ning af

lottotallene

dn

dybt.

Men f/rst
skal du vid.el
hvorfor.
j
e
g
personligtr
sora
har udvalgt.

en grundig

mig ned
research.
Jeg har beskeftiget
Menneskerl der arbejd.er b.irdt for at tjene tj.I bare
det mest ny'dvend.i.ge. Fanilierl
er hibIy's.
hvis y'konorniske situation
Enlige kvinder,
d.er har uovervind.elige
bekyraringer og problemer at slAs
Jeg h.ar foretaget
tusind,er af skebner.

med.
Jeg kan betro d.igr at d.et ikke var nogen nen beslutning.
Men jeg har
valgt dig - iiu fir
uden at nitte
d.e
ind.gi nogen form for forpligtigelse

sid.ste vi-ndertalr
hovedgevinsten i

nin

som jeg forudsiger.
januar.

Og disse

Jeg kan bjelpe dig til
at begynd,e et nyt
nagt. Og jeg vil
bevise d.et for d.j.g.

ta1 vil-

kunne skaffe

og meget bed.re Ij.v.

dig

Det er i

3y'rst skal du d.og videl hven jeg er; og hvad det er, jeg vil gy're for
at skaffe dig den gevi.nst, som der ikke er noget e1ler nogen, der
tidligere
har veret i stand til
at skaffe d.ig.
Peter, vi.l jeg Bresentere dig
ly'bet af d,e seneste nined.er er blevet
I'/rst,

i

JAIIUAR- nnogle tror pi hende,
Pi, at d.enne kvinde har veret
lotto,
helt ud.enat tage fejl

andre ikke
i stand til
...tr

for et Bar ud.drag fra artiklerr
offentliggjort
om mig:
..o
at

nen hvad. er forklaringen
forudsige vind.ertallene

der

i

SEBRUAR- 'nir

en vinder afsly'rerl
hvordan ban har veret i stand til
at
vind.e adskillige
nillioner,
er d.er j.ngen, der tror pi, han, og dog...'
MARTS- nen vinder si.ger: Jeg har ogs& foretaget
dette helt enkle
eksperiment og er blev bely'nnet for d.et med nere end 10 nillj.oner

n

A?RITJ- nen vi.nder fortaller:
Da jeg fortalter
at jeg ville
komme til
at
grinte AIrIX bare af nig...
vind,e i lottol
nen d.a d,e opd.aged.e,at jeg
bavde syv rigtige
... r
MAJ- "takket
vere sin utrolige
kraft
er denne kvinde i stand. til
helt
precist
at forudse og vid.eregj.ve vind.ertallene
for den kornrnende
trekning ... r
Eer er tusinder
af mennesker, der har b/rt nig i radioen og set nig pi tv
og oplevet,
hvord,an jeg har fiet
neget ny'jagtige 'vj.sioner'om
mennesker,
jeg aldrig
havd.e mglat ty'r.
I d,j.sse udsendelser beskrev jeg neget ny'jagtigt,
hvad. d.et var for
menneskerl hvilket
job de havd.e, hvilke problemer
liv d.e levedel hvilket
d.e havdel hvilke
vanskelige
situationer
d.e gennemgi.k og hvad. frentid,en
havde i vente for dem.
Men d,et er ikke a1t. I nange ir har jeg rejst
rund.t i hele verd.en for at
(f.eks.
vj.ser hvad. man kan oBni med And.ens kraft
et l"ese frentid.en
ved.
hjelp af en personlj.g genstandl pi afstand. at fi genstand.e til
at benege
sig, at fA, i.ndflydelse
pi tingenes
forly'b,
at fi.nde fren til
vind.ertallene
inden trekningen).

% bluettagtu.t,utig
h pAnwfr,tifu,,fu01,
/uot/,ligpru

Fagfolk har beskeftiget
sig intensivt
ned mine evner for at unders/ge,
nvisionern
d.et virkelig
kunne passer at jeg vha. mine serlige
virkelig
g j o r c i e d . e r ni
kunne forud.sige vindertallene
Resultaterne
i lotto.
bogstaveligste
forstand perplekse.

om

HeIe verden taler mere og mere og mine evnerl om d.e vindertal,
son jeg
har veret i stand, til
at forud.se og om de gevi.nsterl
som m&n allerede
har
opniet takket vare ni.n hjelp.
jeg flere
Sid.en da fir
og flere
store /konomiske probl€lrr€xo

foresp/rgsler

fra

nennesker,

der har

Men d.et er nu engang sidan, at forudsigelse
af vj.ndertal
krever en
overord.entlig
koncentratj-on.
Det er s& anstrengend.e, at jeg
intensiv
Iigefrern er fuld.stend.ig udnattet
efter
en clairvoyant
seance. }et kan
komme si vid,t, at jeg har brug for mere end en uges rekreation
for at
konme til

begterne

igen.

Mit helbred. er meget vigtigt
s jeldent.

for

roig, si

d.erfor g/r

jeg det

kun yderst

jeg benytte mine clairvoyante
Men ind.en d.ar Peter, viI
evner til
at lere
dig bedre at kenCe og til
at blive hel"t sikker p&, at jeg b.ar ret i min
formod.ning om, at d,u virkelig
har fortjent
:lin hje1p.

Det wiE td,,trolo
^g lgb?
bnn*rt
Dit liv har absolut
ikke a1tid. neret
at vere forfulgt
af et nermest utroligt

lj.ge nent.
uheld..

Du har

ofte

fg/Lelsen

af

trod.s af alt d.et, som du bar nittet
ud.hold,e, bar du j.gen og igen
fund.et mod.et til
at komme viderel
for dig selv og for d,em, d,er elsker
dig. Har du /kononiske problemer for tiden ?
Pi

Har du strako

brug for

peuge ?

I januar kan hele dit liv komme til
at tage en helt ny drejning.
jeg forudsiger.
snart jeg b.ar givet dig de sid.ste vj-ndertal,
Evad. er det,

jeg

gy't for

at

find.e fren

tiI

lige

si

vindertallene?

Takket v&re en specJ.el medial hand.li.ng, som jeg er den eneste, der kender
jeg nig i en clairvoyant
tilr
bringer
tranceti.lstand..
Jeg begj-ver nig ud
p& en astralrejse
p
e
r
s
o
n
l
i
g
e
ned d.e
data for det nennesker som jeg y'nsker
at gy'te i stand. til
at nodtage en gevinst,
spy'rger jeg
derefter
f remtid.en.

Euonl;bpt Pen - 0gIaAo$,nh/or,-{il,---->

Jeg bed.er de usynlige magter om at send.e mig precise enkelthed.er
fremtj.d.en. r dit tilferde
drejer d.et sig om vj.nd.ertal"lene for
lottotreknj.ngerne
i januar.
Miske er d.u skeptisk
og tvivler
n
m
j
r
a
k
e
l
n
d.ette
for dig ?
Du skal

vid.e f/Igend.e,

pi,

jeg

at

er i

stand. til

at

fra

fuld.fy're

Peter:

Der er mennesker alle vegne fral
der ringer
til
mig for at takke mig,
j.kke troed,e pi mine krefter.
selv on de i starten
nt eksempel er dette
nenneske, som jeg b.ja1p f/r d.ig. Ies engeng, hvad han skrev:
nDa jeg

i telet'onen fortal.te
digt at jeg havde brug for DKK 50 OOOIinden udgangen af neste minede og du Loved.e aig at give aig
vindertaLJene,
var jeg erlig
talt
noget skeptisk.
Men da jeg si fandt
ud af, at
jeg nig
t'orpligtigelser,
spurgte
skyJder jeg dig en stor
tak2 for
penge, jeg havde bz.ug for.,

jeg

ikke indgik
nogen
nEvort'or
sel.v
egentlig
jeg har med din hjelp

fora

for

f dag
ikke?n.
vundet aLLe de

Dette er bare et eksempel' Af pledsgrund.e har jeg ikke
gengive aIle d.e mange takkebreve,
som jeg har fiet.

mulj.ghed. for

0g det er jo heller
ikke si vigtigt.
Det, d.er er vigtigt
for
du i januar kan opni en af de sty'rste hovedgevinster
i lotto.
Hved. er

det

helt

konkret,

et

DU skal

gy're for

det

digr

at

€rr

at

?

Udfyld. den ved]agte personli.ge verdikupon ned din fy'd.selsdato,
og
kontrolldr,
at d.e datal d.er allerede
(dette er
er anfy'rt er korrekte
neget vigtigt,
si jeg kan send.e dig vindertallene).
Angiv ogsi hvilket
bery'br du y'nsker at vinder inden nineden er omme. send derefter
allerede
i dag
din personlige
verdikuBon tilbage
tj.I nig.
Si snart jeg har mod.taget din nerd.ikupon, kan jeg koncentrere
nig og en
sidste gang bringe ni.g selv i den clairvoyante
trancetilstanil,
d.er skal
til
for at ud,spy'rge fremtiden.
Derefter
beby'ver jeg bare skrive
vindertallene

ned og send.e den til
Du fir

dig.

en omfattende

garanti

jeg forudsiger,
Du fir
d.e sidste lykketale
pA dem med
og du skal spille
d.et samrne. Erris du ikke mener, at du har vund.et Benge nok med mine taIl
kan du send.e dem retur.
t si
stiller

rald fir
ciu artl
bvad du har betalt
spy'rgsnil e11er en eller
end.en forn

tirbage.
0g det uden,
for betingelse.

at

jeg

Du ved nur at en af hovedgevinsterne
i lottotrekningerne
i januar kan
komme til
at gi t:.t aig. Det eneste, du skal g/re er noget bel"t enkelt,
rnen serd.eles vj-gtigt:
Du skal allerede
din ved.lagte
i dag returnere
verd.ikupon til
mig.

D* tko,lhatllpl,rlnfut!
lykken er ikke forbehold.t and.re. I
er mj.t y'nske, at du skal vinde.

dag smj.Ier den ogsi

til

d.ig. For d.et

du ved nu, at du pi en ganske sinpel nide kan end.re dj.t liv.
det for din egen skyld. og for d.em, du elsker.
G/r d.et allerede
i dette
y'3eltiX, mens det stadig er tid,
og inden du nir at glenme det.
Peterl

Jeg venter

d.it syBT. Din trofaste

8/r

veninde.

/lfio,tnF,,n,,n

PC:CkgAlig attrano,itilsalpt u {n pr,tr F*jq rcl, at /pt,rr[!B,mB*gil ry@t
{n lE at rrudB
trtfiun,bekbM ililrtigttu',t
Mriligd

UffgWtflukt/% dlagA rodfupon

til
Uiifyld verd.ikuBonen og send det venligst
retur
Marie Francee Ay. d.e Cbanel 21 1110 Morges, Svejts
Kere Marie
Jeg er blevet klar oY€x' et du nu,
efter at du allerede
har forudset
vindertallene
ad.skillige
i lotto
gange, vil
gy're mj,g til
vind.er af
hovedprenien
i en af lottotraliningerne
i. januars j.nden du for altiti
lagger
denne evne pi hylden. Jeg takker tiig
forl
at du har ud.valgt nig personlj.gt
til

0014

at

vere d.en, d.er fir
d.e sidste
vindertalr
d.u forud.siger.
send.er jeg dig bermed mj.n personlige
verd.ikupon med de data, som
du har bed.t om, dvs. nin f/dselsdato
og angi.velse af tiet bely'b, jeg
y'nsker at vind.e i januar.

Derfor

Jeg vil

gerne vind.e et bely'b pi

j. januar.

DKK............

Jeg sender nin verd.ikupon alLerede i d a g r s i d u s i h u r t i g t
som nuligt
i
en d.i.skret og fortrolig
som
konvolut
talr
kan s e n d e m i g m i n e p e r s o n l i g e
jeg skal spille
pA i januar.

Jeg y'nsker at yde nit bid.rag Bi ++Or- DKK (+ eOr- DKK i porto)
d.eknj.ngaf omkostningerne pi t/tgende nid.e:
tr pr.

efterkrav.

Jeg betaler

her 50r- DKK i

efterkravsgebyr.

Jeg /nsker at spare 5Or- EKK i efterkravsgebyr
Q forud.
r y ' d s e l s d . a t ol t:l t

tot6t

t1t9l7t5t

Dag

&Iined.

lr

F y ' d . s e l s t i d s B u n k t 't 1 t 2 t 0 t 0 t
Dit

til

og i sted.et betale

F/d.ested.:

t e l e f o n - / n o b i l n u n m e r ! .o . . . . . . .

...../........................

D i n e - m a i l - a d r e s s e 3 oooo . . . . . . . . . .
(UafyfO

og korri.ger

om n/d,vend.igt.

Din

IiI

sp/rsnitt)

vigtige

geranti

omfattend,e

0m nogle ti dage modtager du de vindertal,
som er mj.n sitlste forudsigelse.
Du
pi de tal,
skal absolut spille
son jeg bar forudsagt
for dig personligt
i
januar. Du vi1 derefter
L Lglbet af januar indkassere den store gevi.nst. Hvis
du ikke menerr at gevinsten
var h/j nok (nvittet
der dog ikke er nogen af d.e
forutigiend.e 67 vinderep der har opLevet),
skal du bare send,e dine vindertal
titbage,
si fir
du alle dine penge tilbage
af nig. Og det uden at jeg stlller
dig

si. meget som et

enkelt

spy'rgsnit

elLer

nogen form

for

betingelser.

nfiorra
F,,oncs
tr jeg /nsker

ikke

at mod,tage flere

breve fra

Marie

France.

