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HOAXI, HOAXI, DO ROKA A DO DNE...
PondÄ›lÃ-, 08 Å™Ã-jen 2007

Tak jsem zas dostala jeden z mnoha &bdquo;DOPISÅ® &Scaron;TÄšSTÍ". Starý, známý, stále stejný, spolu s velkou haldou
nasbíraných e-mailových adres. AÅ¾ mi bylo z toho smutno, Å¾e tolik lidí - kdyby to bylo opravdu moÅ¾né - by rádo poslalo
kousek &scaron;tÄ›stí nÄ›komu &bdquo;svému milému", pÅ™ípadnÄ› jen si za tÄ›ch dvacet kopií aspoÅˆ Å¾vaneÄ•ek &scaron;
sebe tímhle vymÄ›nilo.

Kdyby to bylo tak jednoduché... Jéje, to bych poslala tÅ™eba dvÄ› stÄ› kopií, dva tisíce kopií... Ale takhle jen znovu a znovu
apeluju na rozum v&scaron;ech tÄ›ch odesilatelÅ¯ a odesilatelek. (StejnÄ› tak mi Ä•as od Ä•asu chodí mailem
nejrÅ¯znÄ›j&scaron;í verze téhoÅ¾, kdy staÄ•í napÅ™. poslat zprávu dvaceti lidem a dostane&scaron; nový mobil. Atd. Atd.) Je
pravda, Å¾e Ä•as od Ä•asu se mezi nimi naleznou i vtipné parodující kousky slibující sexuální nebe na zemi, moÅ™e alkoholick
nápojÅ¯ hned za barákem Ä•i nÄ›co o tom, Å¾e po odeslání uÅ¾ si koneÄ•nÄ› budete moct válet &scaron;unky, nic nedÄ›lat a
hlavnÄ› uÅ¾ neposílat Å¾ádné dopisy &scaron;tÄ›stí. To jsou ale výjimky a mÅ¯Å¾u vám potvrdit, Å¾e taky nefungují.
A co vy a dopisy &scaron;tÄ›stí?Posíláte je dál?

Kdo dostane tento dopis, nechÅ¥ políbí toho, koho má rád. Podívej se na tento dopis, byl vyslán TobÄ› pro &scaron;tÄ›stí.
Originál je uloÅ¾en u Å¾eny z Anglie a obletÄ›l celý svÄ›t 9 krát. Nyní bylo &scaron;tÄ›stí vysláno TobÄ›. ObdrÅ¾í&scaron;
&scaron;tÄ›stí do nÄ›kolika dnÅ¯ po obdrÅ¾ení tohoto dopisu, ale musí&scaron; ho poslat lidem, o kterých si myslí&scaron;, Å¾
&scaron;tÄ›stí potÅ™ebují a Ty jim ho pÅ™eje&scaron;. Neposílej Å¾ádné peníze, protoÅ¾e &scaron;tÄ›stí se nedá koupit. Od
tohoto dopisu nezdrÅ¾uj, protoÅ¾e musí opustit Tvoje ruce do 96 hodin. Voják Ralf obdrÅ¾el po odeslání 20-ti kopií 7 milionÅ¯
dolarÅ¯.Paní Dosová poprosila sekretáÅ™ku, aby jí udÄ›lala 20 kopií a za nÄ›kolik dnÅ¯ vyhrála 20 tisíc dolarÅ¯. Jana
Dolanová dostala tento dopis a ve 20-ti kopiích ho nechala udÄ›lat, ale zapomnÄ›la je poslat. Ztratila práci, ale kdyÅ¾ kopie
opoÅ¾dÄ›nÄ› odeslala, získala je&scaron;tÄ› lep&scaron;í práci neÅ¾ mÄ›la. Pavel Bura dopis vyhodil a za nÄ›kolik dnÅ¯
zemÅ™el.PÅ™eru&scaron;il Å™etÄ›zec a nevÄ›Å™il v jeho moc. Proto prosím ode&scaron;li tento dopis ve 2 0-ti kopiích a
uvidí&scaron;, co se stane po 4 dnech. Tento Å™etÄ›zec pochází z Venezuely a byl vyslán TobÄ›. Byl psán Linetem
Doudem, misionáÅ™em z J. Ameriky. Kopii tohoto dopisu musí obdrÅ¾et celý svÄ›t. Po nÄ›kolika dnech se doÄ•ká&scaron;
pÅ™ekvapení. Je to pravda! KdyÅ¾ nevÄ›Å™í&scaron; povÄ›rám, dávej pozor, co se stane po 4 dnech!!! A na úplný
závÄ›r:Po&scaron;lete tento Ä•lánek v&scaron;em svým známým,kteÅ™í vás budou do konce Å¾ivota ctít,protoÅ¾e tak dokáÅ¾
Å¾e koneÄ•nÄ› dostáváte rozuma v&scaron;echny ty hrÅ¯zy, jeÅ¾ jste jim poslali bÄ›hem uplynulých let,vám budou
odpu&scaron;tÄ›ny!
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