Kudlanka

...FINANÄŒNÄš ZAJÃ•MAVÃ‰!!!
NedÄ›le, 13 leden 2008

Je to del&scaron;í dobu, co jsem nezveÅ™ejnila Å¾ádný z onÄ›ch úÅ¾asných Å™etÄ›zových dopisÅ¯, které snad v&scaron;ich
dostáváme. Ten poslední jsem dostala tolikrát, Å¾e kdyÅ¾ jsem utÅ™ela bublinky vzteku, nedalo se neÅ¾ znovu vám pÅ™edl
dal&scaron;í svÄ›dectví o - jak to Å™íct slu&scaron;nÄ›?

Nu, dejme tomu O OBROVSKÉ DÅ®VÄšÅ˜IVOSTI, o víÅ™e v neskuteÄ•nou rozdávaÄ•nost jiných a obrovskou "chytrost" pÅ™
...

A jak jinak - vÅ¾dy s nÄ›kolika desítkami jmen dal&scaron;ích obÄ›tí, dÅ¯vÄ›Å™ivcÅ¯. Jsem zvÄ›davá, za jak dlouho budu m
outlook narvaný spamem. Obvykle to trvá tak dva aÅ¾ tÅ™i dny od doby, co se mi v seznamu objeví Å™etÄ›zák, kde jedna z
adres je i ta má. Já to dál neposílám, ale nÄ›kdo z tÄ›ch zbylých ano a ani si nedá tu práci, aby vymazal pÅ™edchozí ... A
teÄ• uÅ¾ se kochejte tou naivitou:
Milá XY, pÅ™eÄ•ti si to, bude tÄ› to finanÄ•nÄ› zajímat! NormálnÄ› takové nesmysly nepo
ale tohle si poÅ™ádnÄ› pÅ™eÄ•tÄ›te, je to finanÄ•nÄ› moc zajímavé : V normálním pÅ™ípadÄ› neposílám odkazy tohoto rázu,
List pÅ™i&scaron;el od jedné mojí velmi dobré pÅ™ítelkynÄ›, která je advokátka, A vypadá to na zajímavou moÅ¾nost. KdyÅ¾
to ona poví, Å¾e to funguje, tak to funguje. KaÅ¾dopádnÄ›, Ä•lovÄ›k s tím nic neztratí. Povídala mi následující: Jsem právniÄ•k
znám právo. Je to fakt!
Nenechávejte se pÅ™emluvit. AOL a Intel se drÅ¾í pÅ™i slibu kvÅ¯li jejich obavám ze soudÅ¯ a
miliónových pohledávek, jako to udÄ›lala Pepsi Cola s General Electicom nedávno. Milý pÅ™íteli, nepovaÅ¾ujte toto za hloupý
Å¾ert. Bill Gates teÄ• rozdává svÅ¯j výrobek. Jakmile na toto nebudete ihned reagovat, mÅ¯Å¾ete tento Mail smazat. Windows
je je&scaron;tÄ› stále nejvíc pouÅ¾ívaný program. Microsoft a AOL Experimentují pÅ™es tento e-mailem poslaný text /email bet
test/ Jakmile Po&scaron;lete tento mail pÅ™átelÅ¯m, tak Microsoft vás bude stopovat 2 týdny. Za kaÅ¾dou osobu, která
tento mail po&scaron;le, Microsoft platí 245 EUR za kaÅ¾dou osobu. Komu jste poslali a kdo tento mail poslal dále,
Microsoft platí 243 EUR. Za tÅ™etí osobu, která obdrÅ¾í tento mail, dostane 241 EUR. Po 2 týdnech Microsoft Vám
po&scaron;le list, ve kterém bude prosit o po tvrzení Va&scaron;í po&scaron;tovní adresy a po&scaron;le Vám
&scaron;ek.

S pozdravem Charles S. Bailey
General Manager Field Operations
1-800-842-2332
Ext. 1085 or 904/245-1085 or RNX 292-1085
mailto: Charles_Bailey@csx.com

Text od PetÅ™iné advokátky:
Já jsem toto povaÅ¾ovala za podvod, ale 2 týdny potom, co jsem poslala. Tento mai
Microsoft se mÄ› ptal na adresu a dostala jsem &scaron;ek Na 24800 EUR. Musíte odpovÄ›dÄ›t, neÅ¾ bude konec testu. KdyÅ
se nÄ›komu nabídne Taková moÅ¾nost, musí se vyuÅ¾ít. Pro Billa Gatese tyto výdaje jsou jen jako výdaje na reklamu. Prosím
po&scaron;lete tento mail tolika lidem, kolika to jen jde. MinimálnÄ› 1000 EUR dostat musíte. Ani my bychom nepomáhali
v posílání mailu, kdyby to nebylo zajímavé. Jak jsem psala, znám právo a je pravda,Å½e Intel a AOL se domlouvají o
fúzi. Aby se stali nejvÄ›t&scaron;ím poskytovatelem sluÅ¾eb na svÄ›tÄ›,proto udÄ›lali tento test, aby si byli jistí, Å¾e zÅ¯stávají
nejpouÅ¾ívanÄ›j&scaron;ím softwaru. Alena K
(jméno i její adresu jsem vymazala...)
d@niela
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