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Peter,
deVl ser! ige tJfag, hvor jeg kaVl BfDf OWlItLT til dig,

er eVltJfelig kOWlWlet!

Patrick Guerin

17.03.2010

Kære Peteri Du undrer tJfig .sikkert over, hvorfor jeg, Patrick GrueriVI, skriver til tJfig, og
hvorfor det ikke er tJfiYlYlære VeYlMarco.s VOVlRiVlg. Jeg er eVl gotJf VeVlaf Marco.s VOYl
RiYlg og har efterhåYltJfeYl kewlft ht1W1i Wlt1Ylgeår. Vi har foretaget WlaYlge tydVliYlger og
geVlYleWlført utallige seancer .saWlWleYl.Marco.s VOYlRiYlg har per: OYlligt bedt W1igOW1at
tage W1igaf dig. Og det er gruYldeVl til, at det er Wlig, der skriver til dig, kære Peter.

Marco.s VOYlRiVlg er tag et på eYl laYlg studierejse. ftaYl .søger efter Ylye iYldtryk,
erfariYlger og .svar. ftaYl bad W1ig iYldtræVlgeYlde OW1,at jeg tog Wlig af dig og hjalp dig.
Jeg har et W1eget godt keYld.skab til diYl per.soVllige .sag og ved, hVilkeYl situatton du
står i, kære Peter.

Deter derfor W1eget vigtigt, at du læser W1iVletinicr til dig

Peter,
det første, jeg vil gøre, er følgende: Jeg vil
straks lade dig vinde et beløb på 159.999 kr.!

Jeg er godt klar ove~ at dette beløb muligvis ikke er nok

hvis det er tilfældet, vil jeg gerne bede dig om at skrive det
præcise beløb ned på vedlagte specialdokument og sende det

til mig INDEN DEN 19.94.2919!
Om ganske få dage, mere præcist natten til den 14.05.2010, vil der
indtræffe en helt særlig begivenhed ...f")
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o Det ville ikke undre mig, hvis du slet ikke får sovet d ten na ...

OK På bagside/li får du at Vide, hvad det ha/lidler OlM. >
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Det ville heller ikke forbavse mig, hvis du i dagene efter denne
nat skriver et brev til mig for at fortælle mig, at dine økonomiske
problemer nu endelig er løst, fordi du har vundet en pæn sum penge, og
fordi en anden lykkelig begivenhed har bragt lys ind i dit liv!

Hvorfor? Fordi den specielle begivenhed, der vil indtræffe i løbet af
den nat, vil vende fuldstændig op og ned på dit liv.

Tillad mig at fortælle dig, at du er et menneske, der i den grad
tilsmiles af lykken, Peter. Den ENESTAENDE chance, der byder sig for dig
om nogle få dage, bliver kun ganske få mennesker forundt ..

Jeg vil være helt ærlig over for dig. Allerede første gang jeg kom i
kontakt med dig, vidste jeg, at denne dato ville være af afgørende
betydning for dig ... Men vi var nødt til at væbne os med tålmodighed

I dag er den store dag endelig kommet, og nu kan jeg fortælle dig det
helt åbent: Dit liv vil endelig ændre sig!

Nu vil du sikkert spørge dig selv, hvornår denne særlige nat vil komme,
og hvorfor den vil bringe dig det, du så længe har ventet på? Det er
lige præcis det, jeg vil prøve at forklare dig nu ...

Hvad er det for en begivenhed, der vil indtræffe natten til
den 14.05.2010, og hvad er det præcis, den vil bringe dig?

Peter, har du nogensinde hørt om den "sorte måne"?

Den "sorte måne", som vi også kalder for nymånen, forekommer 13 gange
i løbet af et år. Det er det afgørende øjeblik, hvor månen er gemt bag
jordens skygge. Set i forhold til "almindelige" nætter er månen på dette
tidspunkt i besiddelse af en ganske særlig kraft og en ganske særlig
stråling.

Vi må nemlig ikke glemme, at månen er en af de mest indflydelsesrige
planeter i vores sOlsystem. Det er nemlig månen, der i høj grad er
medbestemmende for vores skæbne, og som både påvirker vores personlighed
og vores planets skæbne ... Du kender sikkert til tidevandsf~nomenet
... Det er netop påvirkningen fra månen, som - selvom den befinder sig
tusindvis af kilometer væk - er i stand til at flytte FLERE MILLIARDER
LITER VAND!

Men den "sorte måne" er også et helt centralt aspekt i højmagien. Denne
fase er et enestående tidspunkt til at gennemføre effektive ritualer.
Det er årsagen til, at du vil finde en ganske særlig talisman, når du
åbner denne kuvert.

på side 3 får du at vide, hvorfor det lige er dig, Peter.
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Normalt gør jeg ALDRIG sådan noget, men i dag er anderledes. Den chance,
der byder sig for dig, er virkelig for usædvanlig til, at du må overlade
noget som helst til tilfældighederne.

Jeg vil bede dig om at gøre noget meget vigtigt med denne talisman,
men allerførst skal du lige læse dette brev færdigt.

Den "sorte måne" fra den 14.05.2010 spiller en meget vigtig
rolle i dit fødselshoroskop

Som jeg allerede har fortalt dig, indtræffer denne begivenhed 13 gange
i løbet af et år. Men vi er kun interesseret i den "sorte måne" fra den
14.85.2818.

I natten til den 14.85.2~18, og kun denne nat, befinder den "SORTE MANE"
sig i perfekt harmoni med din fødselshimmel samt med din fødselsdato.
Den vil dog også, og det er det vigtigste, befinde sig i perfekt
samklang med dine planeter, som symboliserer lykke, følelser og PENGEL
Og det er MEGET SJÆLDENT!

Forestil dig - denne helt særlige situation forekommer kun hvert 29. år,
og lige præcis du, Peter, vil kunne få glæde af det!!! Det er årsagen
til, at det er så vigtigt, at vi griber denne chance NU

I løbet af natten til den 14.85.2818 vil jeg kunne udføre et ganske
særligt ritual for dig, som hedder "Det store ritual for den sorte måne".
Med dette ritual vil jeg kunne bane vejen for, at de to ting, du ønsker
dig allermest i denne verden, vil blive virkelighed. Og det første, jeg
vil bede om til dig, er PENGE!

Penge er nemlig det, du lige nu har allermest brug for ... Er det ikke
rigtigt, Peter?

Dit liv vil tage en ny og positiv drejning,
og alt vil lykkes for dig.

Alt det, du ønsker dig allermest her i livet, dvs. kærlighed, lykke og
især penge, vil nu langt om længe blive en fast bestanddel af dit liv!

Og en anden ting, jeg heller ikke vil holde hemmeligt for dig, er, at
jeg også ser en usædvanlig begivenhed i dit liv, som du har ventet på
i meget lang tid! Kan du forestille dig, hvilken særlig begivenhed det
drejer sig om, Peter?

MeVJ det haVJd/er ikke kuVJ OU1 peVJge ...
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v Hvis du forstår at udnytte denne helt særlige nyhed til egen fordel og
giver mig lov til at handle for dig, så kan jeg fortælle dig, at dit
liv virkelig kan forandre sig, og at du i løbet af ugerne efter den
14.05.2010 vil modtage et stort pengebeløb!o

Jeg vil straks bede om lSG.GGG kr. til dig,
men derudover skal du MEGET SNART give mig besked om det

præcise beløb, du har brug for ...
Ja, jeg har planlagt at bede om et beløb på 150.000 kr. til dig. Tror du,
at det er nok til, at du i første omgang kan betale den værste gæld og
ikke længere skal lide nød?

Hvis dette beløb af en eller anden grund ikke skulle være tilstrækkeligt,
så angiv venligst det præcise beløb, du har brug for, på vedlagte
specialværdikupon. Det er dog vigtigt, at du skynder dig og reagerer med
det samme, for den 14.05.2010 nærmer sig virkelig med hastige skridt, og
jeg er nødt til at have dit svar INDEN den 10.04.2010. Og derefter vil
jeg bede den "sorte måne" om at opfylde dit andet ønske ...

Hvad er det andet ønske, du gerne vil have til at gå 1

opfyldelse, Peter?
Som jeg allerede har fortalt dig, kan jeg i forbindelse med "Det store
ritual~ som jeg vil udføre for dig, bede den "sorte måne" om to ting ...
Hvad er det vigtigste næst efter penge, som du ønsker dig mere end alt
andet i verden?

Du kan ønske dig, lige hvad det skal være ...Som en hjælp finder du en
lille liste med mulige ønsker på specialværdikuponen. Hvis dit ønske
ikke er på listen, kan du skrive det i det dertil beregnede felt på
værdikuponen, som du finder sidst i dette brev.

Du kan bede om MERE HELD!
Som du ved, er det utrolig svært at opnå noget som helst uden en smule
held ... Derfor kan du bede mig om at påvirke den sorte måne på en sådan
måde, at den lader heldet vinde indpas i dit liv.

Prøv engang at forestille dig, hvordan dit liv ville se ud, Peter, hvis heldet
var en fast bestanddel af dit liv

Alt, hvad du går i gang med, vil lykkes for dig ... Du vil altid være
på vinderholdet ... Du vil vinde de steder, hvor du normalt taber ...
Alt vil lykkes for dig i enhver situation ...Du vil kunne udnytte alle de
muligheder, der byder sig for dig ...

~-----



KÆrzLl GrH-f72- Du kan bede om KÆRLIGHED OG HENGIVENHED!
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Kærlighed, meningsfyldte mellemmenneskelige relationer og venskaber er
meget vigtige faktorer i vores liv, og derfor har jeg naturligvis heller
ikke glemt dem her ... Du kan derfor bede mig om at påvirke den sorte
månes kræfter, så du heller ikke vil mangle nogle af disse ting i dit liv.

Ensomhed og/eller mangel på kærlighed er noget, som du har svært ved at
håndtere. Ja, jeg ønsker, at du er omgivet af trofaste og ærlige venner,
som altid er villige til at hjælpe dig. Du vil opleve, hvor stærk man
føler sig, når man har opmærksomme og trofaste venner ved sin side, som
man kan stole på uanset hvad ...

Og frem for alt skal du HANDLE NU!
-For at alle disse positive ting kan blive virkelighed for dig, er det

meget vigtigt, at du udfylder nedenstående specialværdikupon, som jeg
har forberedt til dig, og hurtigst muligt sender den tilbage til mig.

Det er meget vigtigt, at du gør det med det samme, for du må huske på,
at der ikke er lang tid til den 10.04.2010. Og som du ved, skal jeg kende
dine svar INDEN DENNE DATO, for at jeg kan hjælpe dig bedst muligt.

Du bør under ingen omstændigheder gå glip af denne usædvanlige og
uventede chance for et bedre liv, som skæbnen tilbyder dig i dag. Det er
virkelig en enestående mulighed, som det vil vare meget lang tid, inden
du vil få tilbudt igen!

Jeg regner med dig og sender dig mine hjerteligste hilsner.

Med venlig hilsen

PS: Som jeg allerede har fortalt dig, har jeg medsendt en ganske særlig
talisman i dette brev. Tag nu talismanen frem, og læs de særlige
anvisninger, jeg har vedlagt til dig. på forhånd tak.

PPS: Husk, at du på specialværdikuponen skal angive, om det beløb, du
vil vinde takket være min hjælp, er stort nok, og at du skal fortælle
mig det andet ønske, som jeg skal sørge for går i opfyldelse for dig!

~ TZetur/IJer straks vedlagte spec;alværd;kupo/IJ ; udfyldt sta/IJd
'"
g saWlWle/IJWled de/IJ a/IJde/IJhalvdel af d;/IJ ta[;SWla/IJ.
~ Det er Wleget v;gt;gt. På for~å/IJd tak,



Marcos von Ring har venligst overgivet sin postboks til mig.
Send derfor venligst returkuverten til:

Patrick Guerin • BBC • Box 166 • vesterbrogade 208 • 1800 Frederiksberg C
JA, kære Patrick, jeg har forstået, at
både mit fødselshoroskop og mine planeter,
der står for held, følelser og PENGE, er i
perfekt harmoni med den "sorte månes"
okkulte magter. Derfor vil du under et
særligt ritual, som du vil udføre natten
til d. 14.05.2010, bede om at få opfyldt
mine to inderste ønsker.
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Mit første ønske er, at der skal komme PENGE ind i mit liv ... Mit andet ønske fortæller
jeg dig nedenfor. Det er klart, at PENGENE og mit andet ønske skal blive virkelighed
inden for få uger efter udførelsen af dette "store ritual".
Jeg ved, at du stoler på mig, kære Patrick, og derfor behøver jeg heller ikke at sende
dig 390 kr. inklusive min andel af omkostningerne til international forsendelse. Sammen
med min bestilling modtager jeg en regning fra dig, som jeg kan betale senere.
MEGET VIGTIGT: Jeg vedlægger samtidig halvdelen af min talisman, som jeg har "forberedt"
til dit arbejde i henhold til dine anvisninger. Derudover bekræfter jeg følgende punkter:
1. Beløbet på 150.000 kr. er nok til, at jeg kan betale min

at lide nød: Cl JA Cl NEJ, jeg har brug for flere penge.
her): kr.

2. Jeg bekræfter hermed min fødselsdato:
3. Jeg angiver nedenfor, inden for hvilket område jeg har brug for din hjælp

(ud over penge):
Cl Held i al almindelighed
Cl Jeg ønsker derudover, at

beskriver med få ord:

gæld og ikke længere behøver
Jeg skal bruge (angiv beløbet

Cl Kærlighed og følelser Cl Familie
du hjælper mig inden for det helt særlige område, som jeg her

Kontroller og ajourfør nedenstående oplysninger, så jeg har mulighed for at kontakte dig
ved presserende spørgsmål:

Mit mobilnummer : ------------------------------------------------------~-----------------28855459

Min e-mail-adresse:

Dette er en skriftlig og fair garanti,
der ikke er knyttet nogen betingelser til overhovedet.

Personlig succesgaranti
Jeg forpligter mig her og nu til at stille alle mine evner til din rådighed, så du hurtigst muligt
kan få det fantastiske liv, du så længe har håbet på og i den grad har fortjent! Hvis det af en
eller anden grund ikke skulle ske, så skal du blot fortælle mig det. Jeg vil så straks refundere
dine penge. på den måde vil dette forsøg ikke have kostet dig så meget som en krone.


