
!!!!!!PŘÍSNĚ TAJNÉ!!!!!! 

Vážený obchodní příteli (či přítelkyně), 

Rád bych Tě upozornil na ZCELA UNIKÁTNÍ příležitost. Slyšel jsi už o Internetu? Nezapomeň, že je rok 1969, 

takže jestli jsi měl někdy nějaké deja-vu z budoucnosti, zapomeň na to. Co že to je Internet? Především 

možnost jak POHÁDKOVĚ ZBOHATNOUT. Všechno Ti ukážu, přijď zítra ráno v 9:30 do Supertajné Armádní 

Laboratoře na místě zvaném Explorer, kde Ti to celé ukážu. Prokaž se kódem do jmenovky, kterou přikládám. 

Myslím že pochopíš, že se jedná o zcela unikátní obchodní příležitost. Tady nejde o milióny, tady jde o miliardy 

miliard!! Malá investice, kterou pro to budeš muset udělat se Ti bohatě vyplatí. 

Prosím před tím, než tam přijdeš si ale podrobně přečti obchodní instrukce, které přikládám. Jsou náročné, ale 

jednak vím, že jsi jeden z nejlepších a že i složité věci zvládáš bez mrknutí, a potom, oni vypadají složité na 

první pohled… No kdyby všechno selhalo, poraď se s ostatními, určitě někdo bude vědět, jak se věci mají… 

Dr. Marthin Goat 

CEO - New Investment Company, Ltd. 
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