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frenLrclen aL qore. oq det er lig;
Eor der var
til dig l dag, sAdan helt overraskende og p.Iudseligt, uden varsel
jo ingen, der kunne vide, at disse gladeliqe begivenhede! wille udvikle sig sa
ior dig. Ikke enganq jeg. De.fo. haster det ogse sa neget, at du far
hu.tigt
denne besked og sender mig dit svar.
Man siger ganske vist, at nan lige bar sove Lidt pa lingene, ner det drejer sig om p€nge og -tykke. Men tenk nu pa, at tid i dette tilfalde
er Lig ned
gTEnden
det
haster
sadan-r
Derfor skal
ogFdgt
er
tif,
at
d€jtig€
fo.r
digFenge
du reagere hurtigt - hetst ned det sanme - sa du ogsA hurtigt kan fa del i alle
disse uventede penge.
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Men 6n ting kan jeg afslore tor dig allerede nu: D€L, du har i vente, er et
be.Lsb, der svar:er: til en nanedlig pension pA omlring 25.000 kroner. Er det ikke
god nyhed, der fortjener
at bLive ekspederet med det sanne? Eor med
en rigtig
2 5 . 0 0 0 k r o n e ! h v e r m A n e dk a n d u f a o p f v l d l a l l e d i n e o n s k e r o q s t r a k s p 5 b e q v n d e
et sorolosE oq rvkxerrqt rrv.
Forst vil jeg dog gerne liqe ganske kolt
ligger til grund for det hele, kare Peter-

fortalle

diq om det forfob,

der

by
Kender clu Ardennerne i Befgien, lige efter Aachen? Kender du den lifle
Franchinont?
Theux i Ardennerne? uask€ kende! du de beromte ruiner af faslningen
sa kendte jeg ogsA kun Ardennerne for oq havde
Hvis jeg skal vare heft arlig,
by og navnet Lexus Lallen denne rille
hverken hort on byen effer fastningen.
en neget stor rolle for din persontige penge-lykke, Hv13 inan fofger
tina spiller
viser den os, at nange velhavende familier
historien
lilbage til niddelalder€n,
for, at de er blevet rige. Llgesom det nu er tilfaldet
kan takke rene lykketraf
for dig.
lexus Lat-ina er dels forsker og dels nangearig President for pengetlibunafor fordetlDg af nidler
i Europa agerer pe tvals
Ie!. Denne kontrolorganisation
grundlagt i Theux i Ardennerne
Tribunalet
blev oprindeligt
af landegranserne.
i fastniogen i Fr:anchimont '
for flere hundrede ar siderl. Helt nsjaqtigt
14 daq€ siden opssgte forskeren L€xus Latina ldg pA institut
For rojagtiqt
for Danmark
tet og bad mig indtrangende on at stott€ det naste penqetribunal
widenskabeligt og at sende de treraf folgende hastemeddelefser ti1 de Personer.
Peter, der var ikke
son opfylclte de neget onfattende og strenge udvalgskrav.
mange, cter slap igennem det naleoje! uen det gjorde du! Du var wirketig heldigl
har udvalgt dig til
Du kan goctt begynde at glede dig- For pengetribunalet
fremover dt leve e! sorqlost ]iv.
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Men nu er det inid.lertict
begiwenbrevet ticl til
dt indvie dig i denne sllie
hed, der far sa sLore konsekvenser for din okonomi og personliqe
lykke efter
den
penge og lykke liqe se hurtigt
hernrneliqe tribunalstatus.
SA fAr du adganq til
sorn de ganske fA nennesker for dlq. soR det associerede nedl,rm af pengetribunalet,
du er nu, modlaqer du en vardituld
anutet,
med..n pengesom er torsyoet
lykke-udnyttelseskr.aft
Den bestar af ndterie
fra
af en narmest ufattelig
styrke.
festningen
Franchinont
fra det Ar, hvor den blev grundlaqt.
Det sa!ljge
og neget
er i besiddelse
af den inytisjardne ved denne garnle Tibus er. at den pAwiseligt
fra grlrndlaggeren af det hemetige
ske kraft
Lribunai
sant frd de penge-lykkehendelser. der hdr fundet sted inden for ranmerne af (iette tribunal.
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pl dig
forFnp' si9 med dine enprqirpl'pr ^q givFr dpn pFng.-lykl.-k'd'r,
dF'
n6ffiE?
fra tribunalet,
videre til
dig- Hvis du holder denne sarrige
naterie
a
vil
der udg.lr tra
dine hander i ganske fa ninutter,
du kunne narke den energi,
d e n n e T i b u s , B . L . i wi k k e f o r s k r a k k e t ,
hvis denne meqel sjeldne anulet bliver
varn.
Det er bare penge ]ykke-energien
fra tribunalet,
du kan n'Erke. Sarunen med d€nne
meget vardifulde
amulet far du ogsa nogle skriftlige
beskrivelser
og dnvisninger fra tribundlet,
indfinder
sA den penge-lykke, der er beregnet pA dig, hurtigt
\tG darfo!
nrj€.
siq.
oImEL6@
at ar frlg6r
allrisniDgr€fne
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x.!€ P€te!,
fo! dig €! tid 'lu lig -d pary. o9 rj.tring
af f!€rtiden.
Jo
hu.rtj.g€le du avarer, aleato hortig€re
bliver
lytt€nr dirr. Jeg har gjort nit bedste
for at underrette dig se hurtiqt son nuligtNu er det op lil dig at svare
hurtigt.
Brug venliqst den ve.lLa{jte hasterekvisi lion, ner du nelder LiLbage til
nlq. Leq den i den.lertil
beregnede returkuverL. Der er bede det nernmesteog
hurtigsle for djg. Sendnig venlj.gsL ingen penge, men skrjv dit ndvn pe
hasterekvisitionen.
Tribunalet for fordeling af nidler hdr nentig narket din
rekwisition med et hemrneligt og unikt kodenuuner, sa jeq precist kan se, hven der
In .i&te
vigtig
inatrul(a vedrorende dir utroLiqt
vardifulde
Tibus, som dr.r
har roocltaget i din eqenskab at associeret nedlen af pengetribunaleE: reg anbefaler pa det kraftigste,
at clu ror din personliqe penge-lykkes skyld folqer de
henmelige, skriftlige
optegnelser og anbefalinger, og at d'r handler i overensstemmelse med den. Kun sAdan kan det store penqe-l ykke-potentiale,
som tribunaudvikfes optinalt
for dig. Svar lllig
let for fordelinq af nidfer adlinistrerer,
direkte. Helst inden 3 dage. Jeg glader (Lig pa dine vegne over dit nye lykkelige
liv oq ser fren til at rnodtaoe dit svar.
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