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Nigeria brevet

Historien om et Nigeriabrev
- oplevet i slutningen af   2008.
 
Spild af tid - Ja måske - men sjovt, det var det. 
Og hvad handler et Nigeriabrev egentlig om? Det hedder også 419-fidus. Udtrykket 419 refererer til sektion 4-1-9 af den
nigerianske straffelov og dækker over fænomenet Advance Fee Svig

Det kan jeg faktisk nu fortælle - Læs historier og se de mange breve og dokumenter.
 
De forskellige farver i historien tjener et program - det er ike bare og utidig trang til favelade.
Farverne skal lette læserens mulighed for at se, hvem der citeres - hvem der har skrevet hvad.
Afsnit af Farvekoden er som:
Grøn: Mailen er skrevet af os - dvs min hustru eller mig
Rød: skrevet af den, der har henvendt sig for at få fingrene i nogle af vores penge.
Blå er skrevet af en tredje del, en officiel institution, f.eks. En bank eller en retsinstans.
Og sortere så selv historien. 

Lad det ligge ligesom det samme - jeg gik med "legen", netop fordi jeg er så tilpas nysgerrig, på jeg ville undersøge, hvad et så
koldt Nigeriabrev går ud på, og hvordan metoder, der er brug for at franarre folk og større eller mindre sum penge - og jeg vil ikke
have noget i spøgen, fordi jeg på noget nyt troede, på jeg ville modtage det netto sum af 40% af 18,5 millioner amerikanske
dollars.
Og hund: ind imellem var det faktisk temmelig livagtigt - næsten troværdigt. 

Historien begynder den 29. oktober 2008, hvor denne mail pludselig dukker på min kones indbakke på Læsømægleren.dk:
 
Fra:                                  Barrister Innocentia E Attanasso [info.innocentiae_attanasso@yahoo.com]
Sendt:                              29. oktober 2008 09:35
Til:                                   lene@laesoemaegleren.dk
Emne:                              Et brev til dig,lene Ladefoged
Innocentia E. ATTANASSO 
03 BP 2695 
Cotonou, République du Bénin
Tlf. + 229 21 30 22 56 
Mobil + 229 93183955
E-mail; attanasso_office@yahoo.com
 
Atten: Ladefoged,
 
Jeg er Barrister Innocentia E. ATTANASSO, advokat for sent Michael Ladefoged, statsborger i dit land, der plejede at
arbejde som direktør for Société Nationale de Commercialization des Produits Pétroliers (SONACOP) Olieselskab i Benin
Republik, Vestafrika her i efter omtales som min klient. Den 25. december 2003 var min klient, hans kone og deres tre
børn involveret i en flyulykke. Alle passagerer i flyet mistede desværre deres liv. Siden da har jeg foretaget adskillige
henvendelser til din ambassade for at finde nogen af   mine klienter udvidede slægtninge, dette har også vist sig ikke at
have haft succes.
 
Efter disse flere mislykkede forsøg besluttede jeg at spore hans efternavn over Internettet for at finde ethvert medlem af
hans familie, og derfor kontaktede jeg dig. Jeg har kontaktet dig for at hjælpe med at repatriere de penge og ejendom, der
er efterladt af min klient, inden de bliver konfiskeret eller erklæret uforsvarlige af banken her. 
 
Disse enorme indskud blev specielt indgivet hos "ATLANTIQUE BANK BENIN", der er tilknyttet Commercial Bank of
Africa, hvor den afdøde havde en konto, der blev værdiansat til ca. $ 18,5 millioner dollars. Banken har udsendt en
meddelelse om, at jeg skal give den pårørende eller få konfiskeret kontoen.
 
Da jeg ikke har haft succes med at finde de pårørende i over 4 år, nu søger jeg dit samtykke til at præsentere dig som den
afdødes pårørende, da du har det samme efternavn, så indtjeningen på denne konto til en værdi af $ 18,5 millioner kan
være betalt til dig, og så kan du og mig dele pengene. 60% til mig og 40% til dig. Jeg vil fremskaffe alle nødvendige
juridiske dokumenter, der kan bruges til at sikkerhedskopiere ethvert krav, vi måtte gøre. Alt, hvad jeg kræver, er dit
ærlige samarbejde med sæt os i stand til at se denne aftale gennem. 
 
Jeg garanterer, at dette vil blive henrettet under en legitim ordning, der beskytter dig mod ethvert brud på loven. 
 
Klik på webstedet nedenfor og se flystyrt. 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/in_depth/photo_gallery/3348445.stm
 Og den måde, vi vil nå dette på, har jeg brug for følgende oplysninger fra dig,
 
Dit fulde navn og adresse, 
din alder, besættelse og position, 
din telefon og mobil til kommunikationsformål.
 
Ser frem til at høre fra dig.
 
Med venlig hilsen 
Barrister Innocentia E. ATTANASSO
+ 229 93183955

Vi tjekkiske lige linket til den tragiske ulykke.
Benin - hvor er det nu lige, det ligger? - er det ikke i Vestafrika.
Det var jo og sjovt brev, og vi besvarede selvstændigt omgående venligt.
Vi gjorde det klart, vi vil aldrig sende penge, og det ville naturligvis være beløb ved udgive sig for at være nærliggende til den
afdøde Michael, som ikke har samme efternavn som lenes familienavn, men derimod angiveligt delte mit efternavn .
 
Fra:                                  Læsømægleren [lene@laesoemaegleren.dk]
Sendt:                              31. oktober 2008 08:25
Til:                                   'attanasso_office@yahoo.com'
Emne:                              SV: Et brev til dig,lene Ladefoged
 
att. Barrister Innocentia E. ATTANASSO
 
Tak for dit brev / mail.

http://news.bbc.co.uk/1/hi/in_depth/photo_gallery/3348445.stm
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Først skal jeg sige: Jeg er alligevel ikke i forbindelse med sent Michael Ladefoged - i det mindste ikke hvad jeg ved om.
Ladefoged er mine mænds efternavn.
Men alligevel: hvem vil ikke være rig.
For det andet ved du måske: Mange mennesker i Danmark har haft en oplevelse, hvor et tilbud fra en ukendt har
forvandlet til ruin: De har fortalt om deres egen bankkonto, og få dage senere har de mistet en stor del af deres egne
penge. Derfor: hvis du til enhver tid beder mig om at overføre penge til dig (før jeg har modtaget noget tilbage et eller
andet sted), stopper denne koorporation straks.
Du beder om nogle oplysninger:
Mit fulde navn og adresse: Mrs. leneLadefoged, Doktorvejen 16, DK - 9940 Laesoe. 
Min alder, erhverv og position: alder: 51 år, ejendomsmægler, virksomhedsejer. Jeg er gift og mor til 4 børn 
MyTelhone og  Mobil  til kommunikationsformål: +4598491919, +4530990024.
Hav en god dag.
Med venlig hilsen
lene Ladefoged

Vi har naturligvis noteret os med den sjældne mand benyttede og ganske almindelig yahoo.com-adresse. Lidt primitivt for en
advokat. 
Mænd kan nu ikke modtage de ønskede første oplysninger, og vi kunne vente på et udspil med små instruktioner i planlagt svindel
og humbug. 
Svar samme dag:

Fra:                                  Barrister Innocentia E Attanasso [attanasso_office@yahoo.com]
Sendt:                              31. oktober 2008 11:30
Til:                                   Læsømægleren
Emne:                              Hejlene Ladefoged,
Vedhæftede filer:              Ladefoged_Funds_Release_Application..rtf
 
Hej lene Ladefoged,

Jeg hilste din hurtige reaktion på mit forslag velkommen. Dette viser dig en højt kvalificeret forretningsperson og den rigtige person
til at håndtere denne transaktion med mig.
Før jeg giver dig flere detaljer om procedurerne, kan jeg minde dig om, at vi har en adfærdskodeks, der styrer denne
forretningsaftale, må vores regler og regler ikke overtrædes eller overtrædes af nogen part. Denne aftale er 100% fri risiko og
lovlig, jeg har allerede arbejdet på alle undergrundsniveauer i denne transaktion, før jeg kontakter dig. Eneste ting, jeg har brug for
fra din side, er dit samarbejde i denne store mulighed og har tillid til værdige.every juridiske dokumenter og informationer, der vil få
denne transaktion til at lykkes er med mig.
Før vi fortsætter vil jeg gerne have dig til at indse, at vi ikke skader nogen krop eller familie, du kan spørge dig hvorfor du skal stå
som den afdøde pårørende for denne påstand, svaret på et sådant spørgsmål er simpelthen, at sent Michael Ladefoged, havde
ikke eksisterende relativ til at kræve hans saldo fra banken, siden hans død blev død for at bestræbe sig på at lokalisere hans
udvidede slægtning og familiemedlemmer gennem deres konsulat og udenrigsministerier, hvor alt forgjeves. 
 
En operativ konto kan ikke længere eksistere mere end tre år i afrikanske banker, efter to år vil kontoen blive placeret under
sovende hvælving, og derefter efter nogle tre år skal kontoen lukkes som en uopkrævet regning, hvis ejere eller pårørende til
kontomodtageren mislykkes at kræve de midler, der er tilbage på kontoen.
 
Jeg har modtaget ultimatum på kun 21 (enogtyve) arbejdsdage som den afdøde advokat for at præsentere den afdøde arvtager
for at have kontoen lukket som uopkrævet regning, et andet spørgsmål er, hvornår denne konto er lukket som uopkrævet regning,
hvad der sker med pengene, svaret er dette, går 70% af det samlede beløb til statskassen på toppen af   regeringsbanken, mens
30% af disse midler deles mellem bankens bestyrelse. 
 
Du vil være enig i, at det at forlade denne fond forsvinde, ligesom en tænk vind er meningsløs, når jeg har alle de nødvendige
faciliteter til at kræve denne fond gennem din hjælp. Du skal stå som den pårørende for den afdøde, da du har samme efternavn
med ham, det er alt, hvad jeg har brug for, fordi jeg har alle dokumenter og oplysninger, der kræves for at gøre denne transaktion
sket.
 
Inden yderligere procedure, lad mig give dig garanti for, at du ikke vil møde nogen forespørgsler eller hindring nu eller efter den
vellykkede afslutning af denne forretningsaftale, kan du være enig med mig i, at jeg ikke kan tilknytte mig nogen forretning /
transaktion, der kan medføre forbandelse eller problemer til min familie som gift mand og far til tre børn. Desuden er jeg en
advokat og en talsmand for retten, jeg kan ikke bare skade mit hårdt tjente omdømme, min plan er at deltage i politik og
konkurrere som medlem af mit lands nationale forsamling , så jeg har ingen grund til at udtømme mine politiske transportører på
grund af disse penge, Tilbage til procedurerne.
 
Uden at spilde meget tid, bliver jeg nødt til at forklare dig, hvordan vi gør for at starte denne aftale. Jeg har allerede udarbejdet en
prøveeksempel på ansøgning, du kan finde ansøgningen vedhæftet, skal du blot udfylde din navneadresse og telefonnumre
nedenfor og sende ansøgningen til banken via e-mail. 
 
ATLANTIQUE BANK BENIN 
Direktør for Department of Foreign Remittance 
KONTOR FOR DR USMAN BENLO 
Immeuble Atlantique Rue du gouverneur Bayol 
Cotonou. 
atlantique_bankbjbj@atlantiquebankbenin.at.tf 
info @ atlantiquebankbenin.at..tf 
www.banqueatlantique.net
Tlf. (229) 97231457  
Tlf: 229 (04) 21311018
                                                         
Du sender denne ansøgning til generaldirektøren for udenlandsk pengeoverførsel til ATLANTIQUE BANK BENIN til person fra Dr.
Usman Benlo. Direktøren har allerede forsikret mig om sit maksimale samarbejde i denne sag, så længe jeg kan være i stand til at
fremlægge dokumentation for påstanden, det underbyggende bevismateriale er kun nogle dokumenter, der er relateret til denne
konto eller noget bevis på døden, alt dette tilgængeligt, men jeg kan ikke præcisere, hvilket der kræves af banken, men jeg er her
for at give dokumenter eller oplysninger på forespørgsel af banken.
 
Download den vedhæftede ansøgning og send den til banken nu for at signalere påbegyndelsen af   denne lovlige forretningsaftale.
Jeg gør mig klar til at dukke op i dit land til forretningsforhandlinger og deling af fonden, når denne fond kommer til din konto,
desuden din bank vil ikke stille dig noget spørgsmål om, hvordan du opretter denne fond, banken her sender arvsdokumenter til
din bank for at undgå at stille spørgsmålstegn ved dig, så du er trods alt bare fri for ethvert spørgsmål. 
 
 Ring altid til mig med min private mobiltelefon: +229 9318 3955 
 
Tak 
Barrister Innocentia E. ATTANASSO 
+229 9318 3955
Der var vedhæftet et ansøgningsskema, som lene stropper skulle sende til Atlantique Bank Benin, hvor Direktør Usman Benlo
udålmodigt ventede på at hjælpe.

mailto:atlantique_bankbjbj@atlantiquebankbenin.at.tf
mailto:info@atlantiquebankbenin.at.tf
http://www.banqueatlantique.net/
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Ansøgningsskemaet så sådan ud:
ANSØGNING OM FONDFRIGIVELSE
ATLANTIQUE BANK BENIN
Direktør for Afdelingen for Udenrigstjeneste
Immeuble Atlantique                                                     
Rue du gouverneur Bayol Cotonou.
atlantique_bankbjbj@atlantiquebankbenin.at.tf
info@atlantiquebankbenin.at.tf
www.banqueatlantique.net
Tlf. (229) 97231457
Ansøgning om frigivelse og overførsel af $ 18,5 M (Eighteen Million Five Hundred Thousand) Forenede Stater Kun
dollars) fra ABB sovende A / C
N0: 14-255-2107. Vær venlig at blive informeret om, at jeg ønsker at anmode om krav, frigivelse og overførsel af summen
af   ($ 18.500.000) fra kontonummer 14-255-2107 hos din bank. Har været underrettet om denne hændelse af min afdøde
klient personlige advokat Barrister Innocentia E. ATTANASSO, at ovennævnte beløb / penge blev deponeret i din bank af
sent Mr. Michael Ladefoged.Jeg ønsker som arvtager med alle bevisdokumenter at kræve og instruere, at ovennævnte
beløb frigives til mig via udkast eller check gennem nogen af   dine korrespondente finansieringsinstitutter enten i Europa
eller Amerika.Jeg anmoder også ydmygt om tjenesterne af en akkrediteret bosiddende bankadvokat, der er bemyndiget
af Det Økonomiske Fællesskab i Vestafrika-stater (ECOWAS) til at repræsentere mig for godkendelse / opdatering af mine
dokumenter, der vil være nødvendige for at sikre hurtig overførsel af denne fond til min bankkonto, da jeg ikke kan være
fysisk til stede der på grund af mine officielle forpligtelser her. 
Accepter denne sene ansøgning, jeg håber, du vil forstå og fremskynde handling. Tak for dit forventede samarbejde.   
Min telefon nr ... 
Min fax nr ...  
Min private e-mail ...
Mit fulde navn ...
Ganske simpelt - det var jo bare ved udfylde og returnere til den oplyste e-mail.
Attanasso fulgte forholdsvis hurtigt på:
 
Fra: Barrister Innocentia E Attanasso [mailto: attanasso_office@yahoo.com] 
Sendt: 1. november 2008 09:35 
Til: Læsømægleren 
Emne: Ser frem til at høre fra dig.
 
Kære,lene Ladefoged
 
Den ansøgningsskema, som jeg sendte til dig i går, vil jeg vide, om du har sendt den til banken. Vi behøver ikke at
udskyde denne transaktion, så hold mig vide, hvis du gør det. Og når du hører fra banken, skal du ikke vente med at give
mig besked, så jeg vil informere dig, hvad du skal gøre for at undgå at begå en fejl i denne transaktion.
 
Ser frem til at høre fra dig.
 
Hav en god dag
Barrister Innocentia E Attanasso.
 
Mænd var meget rimelige ved stille spørgsmål ved, hvordan de danske myndigheder mon ville reagere; om de skulle være lige så
lette på ”snyde” med familiebånd til den døde Michael Ladefoged som den Vestafrikanske, sålene spurgte advokaten:
 
Fra:                                  Læsømægleren [lene@laesoemaegleren.dk]
Sendt:                              1. november 2008 14:04
Til:                                   'attanasso_office@yahoo.com'
Emne:                              SV: Ser frem til at høre fra dig.
 
Kære Mr. Attanasso.
Jeg har modtaget ansøgningsskemaet, og jeg kan sende det når som helst.
Men jeg spekulerer på og vil gerne have et svar, før jeg gør det. Jeg spekulerer på, hvordan jeg kan forsikre mig, hvorfor den
danske myndighed skulle tro mig, at jeg er slægtning med afdøde Mikael. Mit fødselsnavn er Rasmussen. Ladefoged er min
mands familienavn. Ville det ikke være bedre, hvis det var ham, du gjorde forretningen med.
Jeg spekulerer bare på - Hvis du ikke synes, det betyder noget, så lad mig det vide, så sender jeg ansøgningen straks til banken
og fortæller dig, når det er gjort.
Jeg har også en dejlig dag.
lene Ladefoged
 
Mænd Attonasso kunne kun berolige:
 
Fra:                                  Barrister Innocentia E Attanasso [attanasso_office@yahoo.com]
Sendt:                              1. november 2008 16:22
Til:                                   Læsømægleren
Emne:                              Tak for din mail.
 
Kategorier:                       Rød kategori
 
Hej lene Ladefoged,
 
Tak for din mail, i henhold til dit spørgsmål vil den danske regering ikke spørge dig noget om sene Michael eller hvordan du tjener
penge. Fordi Atlantique Bank Benin her vil sende arvedokumenter til dig og til din bank som den pårørende til afdøde Mr. Michael 
 
Om din mand betyder det ikke noget i denne transaktion, send hastigt applikationen til banken og fortæl mig, så snart du hører fra
banken, så jeg vil rådgive dig, hvad du skal gøre med det samme.

Dejlig weekend til dig.
 
Tak. 
Barrister ATTANASSO
 
Og så var det jo bare afgang med ansøgningen.
 
Fra:                                  Læsømægleren [lene@laesoemaegleren.dk]
Sendt:                              3. november 2008 08:31
Til:                                   'atlantique_bankbjbj@atlantiquebankbenin.at.tf'
Emne:                              Relaese ansøgning
Vedhæftede filer:              Ladefoged_Funds_Release_Application.rtf
 
Dr Usman Benlo.
Generaldirektør for udenlandsk pengeoverførsel af ATLANTIQUE BANK BENIN,
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Bemærk venligst vedhæftningen.
 
Med venlig hilsen
lene  Ladefoged
 
Og Atlantique Bank sendte hurtigt og kvitterende og fortalte, ved et hastemøde ville tage stilling til vores ansøgning om frigive de
mange penge.
 
Fra:                                  Atlantique Bank Benin [info_atlantiqubankbeninbjbj@yahoo.com]
Sendt:                              3. november 2008 10:37
Til:                                   lene@laesoemaegleren.dk
Emne:                              ATLANTIQUE BANK BENIN.
 
KONTORET: DR USMAN BENLO 
DIRECTOR, UDENLANDSK OPERATION 
ATLANTIQUE BANK BENIN (ABB) 
TELEX: ABBBJBJ 5151 CTNOU 
SWIFT: ABB BJ BJ 
TELEX: 5069/5186 
                                                                                

                                                                            
 
ATTEN; LENE LADEFOGED,
 
DETTE ER ERKENDELSE AF MODTAGELSE AF DIT CLIAM-ANSØGELSESFONDER, DER UDLØSES TIL DETTE KONTOR.
Døden af   den sene MR MICHAEL LADEFOGED-KOMME SOM EN STOR STØD TIL DEN HELE PERSONALE I DENNE
BANK, HAN VAR EN AF VORES PÅLITENDE KLIMAER OG VI FAMILIE OVER DEN UDTIDELIGE DØD.
Bestyrelsen vil imidlertid holde et nødmøde, der vedrører frigivelsen af   dine arvsfonde, der er værdsat ($ 18.500.000,00).
Åtte millioner millioner fem tusinder af tusinder af amerikanske amerikanske dollars i dag, er det ude af dig selv 
På den måde forsikrer vi dig om en fremragende og effektiv bankvirksomhed i forvejen.
TAK 
DR DR USMAN BENLO 
DIRECTOR UDENLANDSKE OPERATIONER. 
ATLANTIQUE BANK BENIN, 
Tlf. + 229 9723 1457
 
Atlantique Bank tager selvfølgelig ingen chancer. Man skal naturligvis have verificeret, kllene også leje faktisk er den rigtige og
elskede nærtbeslægtede, som hun har udgivet sig for at være, så sammen med den mail, som bekræftede ved hastemødet i
bankledelsen havde godkendt lenes krav på pengene, er der vedhæftet er spørgeskema, som skal besvares og returneres.
Vi har valgt selvfølgelig bemærkning, på også Atlantique Bank, som du kan rådgive med en gratis yahoo.com-adresse.
 
Fra: Atlantique Bank Benin [mailto: info_atlantiqubankbeninbjbj@yahoo.com] 
Sendt: 3. november 2008 13:51 
Til:lene@laesoemaegleren.dk
Emne: OFFICIELT BANKSPØRGSMÅL.
Vedhæftede filer:              BANK_QUESTIONNAIRE_FORM.jpg
 
KONTORET: DR USMAN BENLO 
DIRECTOR, UDENLANDSK OPERATION 
ATLANTIQUE BANK BENIN (ABB) 
TELEX: ABBBJBJ 5151 CTNOU 
SWIFT: ABB BJ BJ 
TELEX: 5069/5186 

                                                                                                                                           
                                                                                

                                                                            
 
ATTEN; LENE LADEFOGED,
 
 
EFTER STYRETS MØDE MED HENSYN TIL DIN ERFANGSKRAV, ER EN OFFICIELT BANKING-SPØRGSMÅL
FORMALITETSFORMAMMER AF DEN UDVIKLENDE DIREKTOR FOR DENNE BANK DR USMAN BENLO BEMÆRKET TIL
DENNE BREV som del af vores skæreklinik, der vil gøre det
 
 Både regeringens og bestyrelsens bestyrelse er løst, og du er her instrueret til at give de nøjagtige information svar på
spørgeskemaet.
 
BLI informeret om, at noget fejl i svarene vil føre til annullering af dit krav. Du er blevet givet inden for 72 timer for at
udfylde spørgeskemaet svar formularitet og returnere det tilbage til denne bank også, du er forpligtet til at fremsende
deponeringscertifikatet MICHAEL LADEFOGED,

VI BRUGER DETTE MULIGHED FOR AT UDTRYKKE Vores oprigtige konsolidering til den uoprettelige tab af din sene
bror, mens vi griber den samme mulighed for at anbefale dig for at forvise overholdelse af kravene for at sikre en hurtig
overførsel af din bankoverførsel.
 
 
TAK 
DR DR USMAN BENLO 
DIRECTOR UDENLANDSKE OPERATIONER. 
ATLANTIQUE BANK BENIN, 
Tlf. + 229 9723 1457
 
Det medsendte spørgeskema - officielt med stempler og det hele:
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Mr. Attanasso vurderede din orientering om denne række og forsikring, når han havde svaret på spørgsmålene.
Så skemaet i en videresendt mail til Attanasso, og de rigtige svar kom prompte:
 
Fra:                                  Barrister Innocentia E Attanasso [attanasso_office@yahoo.com]
Sendt:                              3. november 2008 19:10
Til:                                   Læsømægleren
Emne:                              Nedenunder er de korrekte svar på spørgeskemaet.
Vedhæftede filer:              CERTIFIKAT AF DEPOSITET [1] .. jpg
 
Hej lene Ladefoged,
 
Tak for det, du har modtaget fra banken, som du har videresendt til mig. Nedenfor er de rigtige svar på spørgeskemaet, som
banken du anmodede om, er deponeret certifikat. Afdøde hr. Michael Ladefoged, bedes du hurtigt udfylde det og sende det til
banken sammen med Deposite Certificate og fortæl mig det, så snart du hører fra banken.
 
Nedenunder er de korrekte svar på spørgeskemaet sender det til banken

 1. Hvad hedder den afdøde kunde? ......... MR. MICHAEL LADEFOGED 
 2. Hvad er hans nationalitet? ........... DANMARK. 
 3. Hvad er dit forhold til den afdøde kunde? ....... COUSIN. 
 4. Hvor gammel var han, da han døde? .. 68-ÅR GAMLE 
 5. Hvornår døde han nøjagtigt, og hvad førte til døden? ......... Han blev involveret i en GASTLIG PLANKRAFT DEN 25.
DECEMBER 2003. 
 6. Hvad var den afdøde kundes erhverv? ........ Pétroliers (SONACOP) OIL COMPANY 
 7. Hvad hed firmaet og dets registreringsnummer ?.......X- RAY 225 (SONACOP) OIL COMPANY COTONOU-BENIN. 
 8. Hvilken type konto opererede han med denne bank? ...... DOMICILLIARY ACCOUNT 
 9. Hvad var hans kontonummer? ....... A / C N0: 14-255-2107.
10. Var han gift? ...... JA.  
11. Hvis ja, hvad hedder hans kone .... ELIZERBETH
12. Har de nogen børn? ...... JA.
 
Og som et vedhæftet dokument kunne vi finde det som certifikat fra banker, som eksiste eksistensen af   de mange penge på den
efterladte konto

Det kræver en lille smule computer-viden til at få fingrene i Nigeriapengene. Hvordan afsender mand f.eks. Svarene til banken. Vi
spurgte selv vores rådgiver Mr. Attonasso, der meget hurtigt svarede:
 
Fra:                                  Barrister Innocentia E Attanasso [attanasso_office@yahoo.com]
Sendt:                              4. november 2008 08:59
Til:                                   Læsømægleren
Emne:                              Hejlene Ladefoged
 
Hej lene Ladefoged,
 
Tak for din mail, Ja, du skal underskrive den og scanne den tilbage til en jpg-fil og sende den til banken.
 
Venlig hilsen
Barrister Innocentia E Attanasso
 
lene skrevet nu ved flere lejligheder videregivet sit telefonnummer, og Attanasso ringede ved flere lejligheder venligt til at sikre sig,
til der ikke var problemer, noget lene ikke kunne finde ud af eller var i tvivl om.
Det var meget trygt, når jeg blev fuldt ud så tæt i alle svindlens faser.
Der opstod næsten og venskabeligt forhold, og Attanasso blev da også til ”vores sorte ven”.
 
Atlantique Bank fik sine svar og var tilfreds. Pengene var bevæget, og bankerne havde nu taget et kontonummer mv, som
pengene kunne over bruge til.
 
Fra: Atlantique Bank Benin [mailto: info_atlantiqubankbeninbjbj@yahoo.com] 
Sendt: 5. november 2008 10:36 
Til: Læsømægleren 
Emne: BANK ACCLAMATION FORM.
KONTORET: DR USMAN BENLO 
DIRECTOR, UDENLANDSK OPERATION 
ATLANTIQUE BANK BENIN (ABB) 
TELEX: ABBBJBJ 5151 CTNOU 
SWIFT: ABB BJ BJ 
TELEX: 5069/5186 
ATTEN; LENE LADEFOGED,
DENNE BANK HAR MODTAGET DIN TENDER SPØRGSMÅLSVAR SAMMEN MED INDSATSCERTIFIKATET VORES SIDTE
KUNDE MR MICHAEL LADEFOGED OG EFTER VORES BANK TIL KROSSCHECK SVAREN, SOM ER RETT. 
VI HENTET HERVIS VORES BANK ACCLAMATIONSFORMATIONSOPLYSNINGER TIL DIG, Fyld det og gendan det tilbage
med en kopi af dit pas-id, for at aktivere amerikansk kommunikation af overførslen af   din indtræffelsesfinansiering
værdier USD $ 18,500.000,00 til din bankkonti uden videre. 
TAK 
DR DR USMAN BENLO 
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DIRECTOR UDENLANDSKE OPERATIONER. 
ATLANTIQUE BANK BENIN, 
Tlf . + 229 9723 1457 .
 
Nu blev problemstillingen med selve pengene i den nuværende. Ikke så meget de 18,5 mio. dollars, som vi skulle have, mænd de
af vores penge, som vi ville have en grum mistanke om, ved de ville have, og som jo nok var den samme kerne i hele
transaktioner.
Er det farligt ved opgive sit bankkontonummer?
Og Attanasso var lidt utålmodig:
 
Fra: Barrister Innocentia E Attanasso [mailto: attanasso_office@yahoo.com] 
Sendt: 5. november 2008 08:54 
Til: Læsømægleren 
Emne: Hejlene Ladefoged,
 Hej lene Ladefoged,
Jeg har ikke hørt fra dig, jeg vil gerne vide, om du har sendt spørgeskemaformularen til banken. Du er nødt til at vide, at I dag vil
være den sidste dag, som banken gav dig, så send hurtigt formularen og vend straks tilbage til mig.
Bedste ønsker
Barrister Innocentia E ATTANASSO.
 
Mænd han skal være vente. Vi får en tur i vores pengeinstitut, hvor man gerne delte vores fornøjelse og selvfølgelig på det
kraftigste advarede imod ved at sende noget som helst - mænd, det var vi, vi heller ikke har været bedt om at vælge -.
Vi blev gået med banker om på et nyt konto med et indestående på kr. 0, og så oplyse kontonummer sammen med hurtig kode og
alt andet, der er brug for den internationale pengeoverførsler.
 
Der var hund lige og par spørgsmål i formardokumentet, som Attanasso kunne hjælpe med:
 
Fra: Læsømægleren <lene@laesoemaegleren.dk> 
Emne: SV: HejleneLadefoged, 
Til: attanasso_office@yahoo.com 
Dato: onsdag 5. november 2008, 18:37

Hej Attanasso
Jeg har nu modtaget en bankgodkendelsesformular fra Atlantique Bank, og banken har accepteret vores svar.
Jeg kan udfylde akklamationen i morgen og sende den.
Der er tre spørgsmål i formen, jeg ved ikke, hvordan jeg skal svare:
Formålet med betalingen: ???
Har du fungeret som hans slags ven i fortiden: ??? (der bliver bedt om et ja eller nej tip)
og i erklæringen svar: fru / fru …………… af… ??? 
Jeg håber, du kan hjælpe, så jeg ikke begår nogen fejl.
Ser frem til at dele de store penge med dig.
Med venlig hilsen
lene
 
Og Attanasso svarede prompte - dvs lige efter midnat
 
Fra:                                  Barrister Innocentia E Attanasso [attanasso_office@yahoo.com]
Sendt:                              6. november 2008 01:25
Til:                                   Læsømægleren
Emne:                              Re: SV: Hejlene Ladefoged,
Hej lene Ladefoged
 
Her er de rigtige svar, som du anmodede om til akklamationsformularen.
 
1, betalingsformål: INHERITAGE.
2, Har du fungeret som hans pårørende i fortiden? INGEN
3, erklæringens svar: fru / fru leneLadefoged Of The Denmark
 
Atlantique Bank Benin korrekt kode og kopi aflenes pas
 

Fra: Læsømægleren <lene@laesoemaegleren.dk> 
Emne: SV: BANK ACCLAMATION FORM. 
Til: "'Atlantique Bank Benin'" <info_atlantiqubankbeninbjbj@yahoo.com> 
Dato: Torsdag 6. november 2008, 16:54

Atten: Dr. Usman Benlo
vedhæftet:Akklamationsformular og kopi af pas
Ser frem til at høre fra dig.
Hav en god dag.
lene Ladefoged

Og den ventende advokat fik lige og hurtig orientering:
 
Fra:                                  Læsømægleren [lene@laesoemaegleren.dk]
Sendt:                              6. november 2008 17:55
Til:                                   'attanasso_office@yahoo.com'
Emne:                              SV: SV: Hejlene Ladefoged,
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Hej Mr. Attanasso
Jeg har nu sendt akklamationsformularen til Atlantique Bank, og selvfølgelig ser jeg frem til at se, hvad der vil ske.
Så snart jeg hører fra banken, kontakter jeg dig for yderligere aftaler
Med venlig hilsen
lene
 
Nu kom pengene jo nok en af   de næste dage.
Der skulle imidlertid vise sig ved være en enkelt lille formalitet, der skulle klares.
I Benin gælder den regel, ved den beninske højesteret skal godkende større pengeoverførsler til udlandet. Og 18,5 mio. USD er
åbenbart og større beløb.
 
Mænd Atlantique Bank godkender vores overførselsanvisning, og banker beskriver nøje, hvordan vi skulle søge i Højesteret.
og lene var åbenbart ikke den eneste ”arving” som Atlantique Bank of Benin i det nye var jeg færdig med på vejlede.
Den næste mail lenemodtog var til slet ikke til hende. Den var til Dorota Sznajder - hvem det så ellers kan være. Gennestregning
af mailens tekst er bankens.
 
 
Fra:                                  Atlantique Bank Benin [info_atlantiqubankbeninbjbj@yahoo.com]
Sendt:                              7. november 2008 11:06
Til:                                   Læsømægleren
Emne:                              Re: SV: BANK ACCLAMATION   FORM.
Vedhæftede filer:              image001.jpg
 
KONTORET: DR USMAN BENLO 
DIRECTOR, UDENLANDSK OPERATION 
ATLANTIQUE BANK BENIN (ABB) 
TELEX: ABBBJBJ 5151 CTNOU 
SWIFT: ABB BJ BJ 
TELEX: 5069/5186 
                                       
                                                                                                                                                                                                                                           
 
                                                                                        
 

                                                                              
 
 
Atten; Dorota Sznajder,

 
Vi har modtaget dine bankkontooplysninger, denne bank er interesseret i at samarbejde med dig. Dine oplysninger er blevet sendt
til bestyrelsesrådet for godkendelse af betalingen.

Før godkendelse kunne godkendes til at godkende frigivelse af dine midler til din konto via vores tilsvarende bank, United Trust
Bank London, udfylder du Højesteret-verifikationsformularen for at få frigivelsesbefordring fra domstolen, som bemyndiger denne
bank til at overfør pengene 18,5 millioner USD på din bankkonto som afdøde pårørende. Domstolsformularen er den vigtigste
blandt alle, hvorfor Domstolen giver dig betalingsgodkendelse, så har vi ingen mulighed end at overføre midlerne, men for nu har
du ingen adgang til midlerne, før du udfylder domstolsformularen og sender den til retten.

Vi vedhæftede hermed en kopi af domstolens verifikationsformular, udfylder formularen og sender den til Justice DC Ugoh
Department of Claim Supreme Court of Benin via e-mail: su Supreme_courofbenin@lawyer.com privateTel: 00229-98907149, med
ansøgningsgebyrer på 9.450 Euro som detaljeret i formen.
 
Ifølge Justice DC Ugoh får vi besked om, at du skal foretage betalingen til Western Union-pengeoverførsel i dit land gennem
Højesterets økonomiske sekretærnavn nedenfor.
 
Modtagernavn: Ifeanyi Chukwu John.
Adresse: Cotonou Benin Republic.
 
Foretag hurtigst muligt betaling med Western Union pengeoverførsel og send betalingskvitteringen til Højesteret via e-mail
sammen med domstolens verifikationsformular til godkendelse af dine midler, så denne bank vil overføre dine midler USD 18,5
millioner til din bankkonto uden yderligere forsinke.
 
Bemærk, at ansøgningsgebyrerne tilbagebetales til dig, hvis Domstolen ikke godkender formularen i tide.
Accepter mine lykønskninger.

TAK 
DR DR USMAN BENLO 
DIRECTOR UDENLANDSKE OPERATIONER. 
ATLANTIQUE BANK BENIN, 
Tlf. + 229 9723 1457.
 
Mand kan vel kalde det lidt letindig og omfældig omgang med banker fortroligt spligt. Om fejl blev opdaget ved vi ikke, mænd der
kom hund også en anvisning tillene - et kvarter senere.
 
 
Fra:                                  Atlantique Bank Benin [info_atlantiqubankbeninbjbj@yahoo.com]
Sendt:                              7. november 2008 11:19
Til:                                   Læsømægleren
Emne:                              FORMÅL FOR HOVEDOMVISNING.
Vedhæftede filer:              SUPREME DOMSTOL FORM.jpg
 
KONTORET: DR USMAN BENLO 
DIRECTOR, UDENLANDSK OPERATION 
ATLANTIQUE BANK BENIN (ABB) 
TELEX: ABBBJBJ 5151 CTNOU 
SWIFT: ABB BJ BJ 
TELEX: 5069/5186 
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atten;lene Ladefoged,

 
Vi har modtaget dine bankkontooplysninger, denne bank er interesseret i at samarbejde med dig. Dine informationer er
videresendt til bestyrelsens for godkendelse af betaling.

Før godkendelse kunne godkendes til at godkende frigivelse af dine midler til din konto via vores tilsvarende bank, United Trust
Bank London, udfylder du Højesteret-verifikationsformularen for at få frigivelsesbefordring fra domstolen, som bemyndiger denne
bank til at overfør pengene 18,5 millioner USD på din bankkonto som afdøde pårørende. Domstolsformularen er den vigtigste
blandt alle, hvorfor Domstolen giver dig betalingsgodkendelse, så har vi ingen mulighed end at overføre midlerne, men for nu har
du ingen adgang til midlerne, før du udfylder domstolsformularen og sender den til retten.

Vi vedhæftede hermed en kopi af Domstolens verifikationsformular, udfylder formularen og sender den til Justice DC Ugoh
Department of Claim Supreme Court of Benin via e-mail: su Supreme_courofbenin@lawyer.com privateTel: 00229-98907149, med
ansøgningsgebyrer på 12.200 Euro som detaljeret i formen.
 
Ifølge Justice DC Ugoh får vi besked om, at du skal foretage betalingen til Western Union-pengeoverførsel i dit land gennem
Højesterets økonomiske sekretærnavn nedenfor.
 
Modtagernavn: Ifeanyi Chukwu John.
Adresse: Cotonou Benin Republic.
 
Foretag hurtigst muligt betaling med Western Union pengeoverførsel og send betalingskvitteringen til Højesteret via e-mail
sammen med domstolens verifikationsformular til godkendelse af dine midler, så denne bank vil overføre dine midler USD 18,5
millioner til din bankkonto uden yderligere forsinke.
 
Bemærk, at ansøgningsgebyrerne tilbagebetales til dig, hvis Domstolen ikke godkender formularen i tide.
 
Accepter mine lykønskninger.

TAK 
DR DR USMAN BENLO 
DIRECTOR UDENLANDSKE OPERATIONER. 
ATLANTIQUE BANK BENIN, 
Tlf. + 229 9723 1457.
 
 
Også denne post er valgt som banken valgt ved gennemgående teksten.
Det kunne dog ikke skjule ærindet.
Der var vedhæftet et dokument, der ville underskrive og sende sammen med 12.200 Euro til Højesteret.
 
Det var sådan sådan, vi skulle have franarres vores sparemønter. En skat til Højesteret på ca. kr. 85.000
Sammenlign med 18,5 mio. USD, og   de kunne ikke anvendes mange penge.
Mænd det var jo en helt klar beslutning, vi vil ikke sende så meget som en eneste cent noget sted hen.
 
Jeg skrev til Dorota kunne vi se, da hun kunne smykke med 9.600 Euro, mænd havde ikke noget heller ikke så mange.
 
Vi havde lige nu fået svar på spørgsmålet, der var ledet os i denne e-mail-maraton, så vi forventede, at det sluttede hende.
Attonasso ventede godt nok spændt:
 
Fra: Barrister Innocentia E Attanasso [mailto: attanasso_office@yahoo.com] 
Sendt: 8. november 2008 10 : 23 
Til: Læsømægleren 
Emne: Hejlene Ladefoged,
Kære lene Ladefoged,
 
Jeg har ikke hørt fra dig alt dette, har du hørt fra banken? lad mig det vide, så jeg ved, hvad der foregår.
 
Ser frem til at høre fra dig
 
Barrister Innocentia E ATTANASSO
 
Og selvfølgelig skulle han have at vide, hvad der foregik, og vi ville desværre være nødt til at vinke farvel til de mange gode
penge. Med mindre da på han, Advokat Attanasso, ville lægge pengene ud.
 
Fra:                                  Læsømægleren [lene@laesoemaegleren.dk]
Sendt:                              8. november 2008 11:47
Til:                                   'attanasso_office@yahoo.com'
Emne:                              SV: Hejlene Ladefoged,
 
Mr. Attanasso
I går modtog jeg endnu et brev fra banken. De har accepteret akklamationsformularen, og det eneste, der hviler, før vi kan få
pengene frigivet til min konto til yderligere forretning, er at udfylde en formular til - en højesteretskontrolformular.
Det skulle ikke være noget problem. Men - og det er et problem: Banken skal modtage et ansøgningsgebyr til 12.200 Euro, som
jeg ikke har.
Men måske er det slet ikke noget problem. Jeg er sikker på, at vores samarbejde og skub er stærkt nok til at indgå aftalen, at du
vil tilbyde mig et lån til at betale gebyret. Du får selvfølgelig alle pengene tilbage, når vi mødes og deler den samlede arv til 18,5
mio. USD.
Jeg vil være meget glad, hvis du sender pengene til min konto:
DK4130004431074001 SWIFT-kode: DABADKKK.
Umiddelbart har jeg pengene, overfører jeg til Højesteret uden forsinkelse.
venlig hilsen og en dejlig weekend til dig og din familie
lene Ladefoged
 
Og det ville han sørme. Ganske besøgende ville ikke indsætte beløbet på vores 0-konto i vores danske bank, mænd han tilbød
ved at betale hele beløbet af deres eget hjem til højesteret.
 
Fra:                                  Barrister Innocentia E Attanasso [attanasso_office@yahoo.com]
Sendt:                              8. november 2008 14:32
Til:                                   Læsømægleren
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Emne:                              Venter på din mail.
 
Hej fru lene Ladefoged,
 
Tak for din mail, endnu en gang lykønskning med godkendelsesformularen Bank accepteret, fordi det er det vigtigste i denne
transaktion. Om gebyret på 12.200 Euro, som Bank bad dig om at overføre til Højesteret for frigivelse af midlerne, vil jeg prøve Jeg
er bedst muligt og foretage betalingen til Højesteret mandag næste uge på dine vegne. Jeg vil bede dig om at skrive til retten, at
du pålægger din afdøde kusineadvokat Innocentia Attanasso at foretage betalingen på dine vegne mandag.
 
fru lene Ladefoged, for at undgå fejl kan du videresende til mig, hvad du har modtaget fra banken sammen med Højesteret-
verifikationsformularen, så jeg vil gennemgå det, før jeg foretager betalingen på mandag for at undgå fejl.
 
fru lene Ladefoged, vi behøver ikke at udskyde mere i denne store mulighed, fordi vi er nødt til at skynde os at afslutte denne
transaktion inden næste uge. Send mig hurtigst muligt den e-mail, du har modtaget fra banken, straks, så jeg går igennem den og
prøv så meget som muligt at foretage betalingen til Højesteret på dine vegne mandag.
 
Du skal ikke bekymre dig for gebyrerne, det eneste, jeg har brug for, er din tillid og samarbejde for at få denne transaktion
vellykket.
Kontroller altid din mail to gange om dagen.
 
Venter på din mail.
 
Tak. 
Barrister Innocentia Attanasso
 
Han fik den Verifikationsformular, han ønskede, og lidt senere på dagen:
 
Fra:                                  Barrister Innocentia E Attanasso [attanasso_office@yahoo.com]
Sendt:                              8. november 2008 19:17
Til:                                   Læsømægleren
Emne:                              Re: VS: HØJESTERET   KONTROL   FORM.
Hej fru lene,
 
Tak for det, du har modtaget fra banken, som du har videresendt til mig, og jeg har gennemgået det, er godt forstået. Fyld
domstolsbekræftelsesformularen og send den til Domstolen og skriv retten, at din afdøde fætteradvokat vil betale betalingen på
dine vegne på mandag og så snart jeg foretager betalingen, vil jeg give dig besked.
 
God weekend.
Barrister Innocentia Attanasso
 
Det var dog en ufattelig generiøsitet.
Mænd hvordan ville de så narre penge fra os?
Nu kan det ikke være muligt at stoppe. Nysgerrigheden nye drev os videre, og vi svarede hurtigt
Supreme Courts Acclamationen Verifimation blev udfyldt og fremsendt som vedhæftet til følgende glade budskab:
 
Fra: Læsømægleren [mailto: lene@laesoemaegleren.dk] 
Sendt: 9. november 2008 20:02 
Til: 'su Supreme_courofbenin@lawyer.com' 
Emne: Supreme Court Acclamation Verification
 
Atten: Justice DC Ugoh Department of Claim Supreme Court of Benin
 
Jeg sender dig hermed bekræftelsesbekræftelse fra Højesteret, som blev sendt til mig fra Atlantique Bank i tilfælde af frigivelse af
penge fra mine kusiner, afdøde Michael Ladefogeds, konto.
Min afdøde fætter advokat vil betale betalingen af   gebyret fra 12.200 Euro på vegne af mig mandag den 10. november.
 
Med venlig hilsen lene Ladefoged

Naturligvis fik Attonasso en kopi - andet ville jo have været utaknemmeligt:
 
Fra:                                  Læsømægleren [lene@laesoemaegleren.dk]
Sendt:                              9. november 2008 20:05
Til:                                   Barrister Innocentia E Attanasso
Emne:                              VS: Bekræftelse af godkendelse af højesteret
Vedhæftede filer:              acclamation verification.jpg
 
Mr. Attanasso
Her ser du en kopi af, hvad jeg for få minutter siden har sendt til højesteret.
Ser frem til at høre fra dig.
Med venlig hilsen
lene Ladefoged
 
Advokaten holdt ord. Højesteret fik penge mandag morgen kl. 10.00, og vi fik en kvittering.

 
Fra: SUPREME DOMSTOL BENIN [mailto: su Supreme_courtofbenin@lawyer.com] 
Sendt: 10. november 2008 13:18 
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Til: Læsømægleren 
Emne: SUPREME DOMSTOL.
 
                                                                                  FREMTIDIG DOMSTOL
                                                                                 ADRESSE 1910 AVE MISSEBO
                                                                                COTONOU BENIN REPUBLIK
                                                                                TEL: +229 98907149
                                                                                EMAIL: supreme_courtofbenin@lawyer.com           
    
 
ATTN: LENE LADEFOGED,
 
DENNE ÆRLIGE DOMSTOL MODTAGET VERIFIKATION DOMSTOLSFORM, DER FULLT FYLDES AF DIG, OG VI Ønsker at
informere dig om, at BARRISTER INNOCENTIA ATTANASO KOMMER TIL DENNE RETS I DAGENS MORGEN OG GET EN
BETALING på 12.200,00 EUR PÅ DIN BEHALF, BEMÆRKET ER RETTEN FOR AT SENDE DØDCERTIFIKATET FOR SENDE
MICHAEL LADEFOGED SAMMEN MED HANS TESTMENTARY WILLA OG BETYDNINGEN AF KLAGE, FOR AT
AKTIVERENDE US GODKENDELSE DIN FONDER OVERFØRSEL UDEN UDEN FOR LIGERE FORSINKELSE.
 
 
DINE ER I AKTIV SERVICE.
 
JUSTICE DC UGOH.
DIREKTOR FOR KRAVAVDELING.
+ 229 98907149.
 
Mænd samtidig havde retten sådan brug for et par dokument, der sikkert ville have valgt et officielt stempel:
En dødsattest
Michael Ladefogeds   testamentariske regler og et
Krav til erklæring.
 
Godt vi have Attanosso i baghånden - hvad skulle vi da ellers have gjort?
 
Fra:                                  Læsømægleren [lene@laesoemaegleren.dk]
Sendt:                              10. november 2008 16:40
Til:                                   Barrister Innocentia E Attanasso
Emne:                              VS: SUPREME DOMSTOL.
Vedhæftede filer:              RECEIPT2.jpg
 
Hej Mr. Attanasso
Herved ser du, hvad Højesteret har sendt til min i dag: en modtagelse af din betaling på 12.200 Euro og et råd til aflevering af
testament og dødsangivelse fra Michaal Ladefoged
Håber, at vi (du) kan håndtere den anmodning.
Med venlig hilsen
lene Ladefoged
 
Selvfølgelig kunne vores sorte ven da hjælpe.
 
Fra:                                  Barrister Innocentia E Attanasso [attanasso_office@yahoo.com]
Sendt:                              10. november 2008 21:57
Til:                                   Læsømægleren
Emne:                              Hejlene Ladefoged,
Hej lene Ladefoged,
 
Tak for din mail, sen testamente af hr. Michael Ladefoged sammen med kravets erklæring er med mig lige nu, men hans
dødsattest er ikke med mig, og jeg må gå til General Hospital, hvor hans krop blev løjet før han blev begravet .Så snart jeg får
Death Cerificate i morgen, sender jeg dig de tre dokumenter på samme tid, så du sender dem til Domstolen for overførsel af
midlerne til din bankkonto.
 
Tak og god nat.
Barrister Innocentia Attanasso.
 
Det var jo sådan kun lige lige og form for Attannasso ved skaffe alle de tre dokumenter, selvom dødsattesten ikke lige lå i hans
skrivebordsskuffe. Vi fik dem leveret til videre foranstaltning.
 

                                   
 

Og de blev straks - uden yderligere forsinkelse - som det jo hed i stort sæt alle mail - videresendt til Supreme Court.
 
Fra: Læsømægleren [mailto: lene@laesoemaegleren.dk] 
Sendt: 11. november 2008 17:48 
Til: 'SUPREME DOMSTOL BENIN' 
Emne: SV: SUPREME DOMSTOL.
 
Atten: Justice DC Ugoh Department of Claim Supreme Court of Benin
 
Jeg sender dig hermed de tre dokumenter, du bad om.  
 
Med venlig hilsen lene Ladefoged
 
Retten var tilfreds, og pengene kunne ikke længere være langt væk.
Men der gik dog et par dage. Der er også tilladt en del psykologi i sådan en transaktion.
 
Fra:                                  Barrister Innocentia E Attanasso [attanasso_office@yahoo.com]
Sendt:                              12. november 2008 18:40

tel:+229
http://leiflines.dk/leiflines/nigeriadok/death.certificate.html
http://leiflines.dk/leiflines/nigeriadok/testemantary.html
http://leiflines.dk/leiflines/nigeriadok/affidative.html
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Til:                                   Læsømægleren
Emne:                              Hejlene Ladefoged,
Hej lene Ladefoged,
 
Tak for din mail, vær venlig, da du ikke har hørt fra Domstolen i dag. Jeg vil bede dig om at skrive til Domstolen, som du venter på
at høre fra dem til godkendelse af din pengeoverførsel.
 
Prøv venligst at skrive til Domstolen, fordi vi ikke behøver at forsinke denne store mulighed.
 
Tak. 
Barrister Innocentia Attanasso.
 
Vi skrev til retten, men der kommer stadig ikke noget svar.
 
Fra: Barrister Innocentia E Attanasso [mailto: attanasso_office@yahoo.com] 
Sendt: 14. november 2008 17:52 
Til: Læsømægleren 
Emne: Hejlene
Hej lene,
 
Har du skrevet til banken, som jeg har instrueret dig?
skriv venligst til dem, så vi ender med denne transaktion mindst i næste uge, fordi vi ikke har brug for yderligere forsinkelse på
dette tidspunkt, og så snart du hører fra dem, skal du ikke vente med at give mig besked.
 
Venlig hilsen
Barrister Innocentia E ATTANASSO
 
 
Fra:                                  Læsømægleren [lene@laesoemaegleren.dk]
Sendt:                              15. november 2008 12:20
Til:                                   'attanasso_office@yahoo.com'
Emne:                              SV: Hejlene
 
Kategorier:                       Rød kategori
 
Hej med dig.
Jeg er ked af det - men jeg har ikke modtaget nogen instruktioner om at skrive til banken.
Den sidste ting skete var, da jeg torsdag (igen) skrev til højesteret for at vide, at retten har modtaget de tre dokumenter. Jeg bad
om en kvittering fra retten, men jeg har stadig ikke hørt noget fra retten.
Måske har jeg gået glip af en besked - fra retten eller fra dig ??
lene
 
Mænd alt har jo gaffeltruck, og retten holdt såmænd bare ferie.
 
 
Fra:                                  Barrister Innocentia E Attanasso [attanasso_office@yahoo.com]
Sendt:                              15. november 2008 17:22
Til:                                   Læsømægleren
Emne:                              Hejlene
Hej lene
 
Senere fandt jeg ud af, at domstolen var på orlov indtil næste uge, så fra nu indtil mandag eller tirsdag i næste uge håber jeg, at
du vil høre fra dem, i mellemtiden skal du altid tjekke din mail.
 
God weekend
Barrister Innocentia E Attanasso
 
Mænd selv ferie tager sådan tid, og vi ventede og ventede.
 
 
Fra:                                  Læsømægleren [lene@laesoemaegleren.dk]
Sendt:                              19. november 2008 08:43
Til:                                   Barrister Innocentia E Attanasso
Emne:                              Venter på svar
 
God morgen.
Jeg venter stadig på et svar fra Højesteret.
Gæt du noget, der vil ske?
Hav en god dag.
lene Ladefoged
 
Mænd Attanasso ville tage affære:
 
Fra:                                  Barrister Innocentia E Attanasso [attanasso_office@yahoo.com]
Sendt:                              19. november 2008 16:16
Til:                                   Læsømægleren
Emne:                              Hej frulene Ladefoged,
Hej fru lene Ladefoged,
 
Tak for din mail, jeg skynder mig til Højesteret i morgen for at møde Justice DC Ugoh og spørge ham, hvad der sker, endnu ikke
svar på din mail.
 
Jeg vil ikke have, at du skal være bekymret over denne transaktion, så snart jeg hører fra Domstolen i morgen, vil jeg fortælle dig
det.
 
Tak. 
Barrister Innocentia Attanasso
 
Og så skete der pludelig noget. Banken blev fået lys fra højesteret. Pengene var fri.
 
Fra:                                  Atlantique Bank Benin [info_atlantiqubankbeninbjbj@yahoo.com]
Sendt:                              20. november 2008 17:23
Til:                                   Læsømægleren
Emne:                              BANK GODKENDT.
Vedhæftede filer:              APPROVED.jpg
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KONTORET: DR USMAN BENLO 
DIRECTOR, UDENLANDSK OPERATION 
ATLANTIQUE BANK BENIN (ABB) 
TELEX: ABBBJBJ 5151 CTNOU 
SWIFT: ABB BJ BJ 
TELEX: 5069/5186 

                                                                                                                                           
                                                                                

                                                                            
 
 
ATTEN; LENE LADEFOGED,
  
DENNE BANK HAR MODTAGET ET MEDDELELSE FRA BENIN-DOMSTOLENS DETTE AFSNIT, AT VI SKAL GÅ TIL HOVED
godkendt dine penge til betaling.
 
VI ER HERBYTTET VORES BANKEGODKENDELSE DOKUMENTER TIL dig, som viser, at dine penge er godkendt til
udbetalingen, og dine pengeoverførsler kommer til at handle direkte i næste 72 bankarbejdsdage.
 
TAK 
DR DR USMAN BENLO 
DIRECTOR UDENLANDSKE OPERATIONER. 
ATLANTIQUE BANK BENIN, 
Tlf. + 229 9723 1457
 

 
Og Attanasso fik selvfølgelig en kopi, hvor vi spurgte om hunden kunne passere, ved vi måske skulle vente I 72 dage:
 
Fra:                                  Læsømægleren [lene@laesoemaegleren.dk]
Sendt:                              20. november 2008 18:13
Til:                                   Barrister Innocentia E Attanasso
Emne:                              VS: BANK GODKENDT.
Vedhæftede filer:              APPROVED.jpg
 
Mr. Attanasso.
Bare så du ved det. Et vedhæftet brev og besked fra banken. Der er lidt modsigelse mellem brev og godkendt. I brevet står 72
dage, de godkendte 72 timer. Men alligevel. Jeg foreslår, at vi bare skal vente og se, om der vil ske noget. Jeg giver det straks
besked.
Med venlig hilsen
lene Ladefoged
 
Vores sorte ven glædede sig selv med os selv, og han kunne forsikre, at det kun drejede siger 72 timer.
Vi var også nået dertil hos Attonasso holdt mindre på tidligerene,. bemæk, at han nu kun underskriver sig med fornavn: Innocentia.
Betyder det forresten ikke eller andet med “Uskyldig”?
 
 
Fra:                                  Barrister Innocentia E Attanasso [attanasso_office@yahoo.com]
Sendt:                              20. november 2008 18:59
Til:                                   Læsømægleren
Emne:                              Hej frulene,
Hej fru lene,
 
Tak for din mail, jeg så, hvad du har modtaget fra banken, som du sendte til mig, venligst ikke 72 dage, er 72 arbejdstider, hvilket
er tre dage fra begyndelsen af   næste uge, fordi Bank blev fanget i morgen og lørdag, der er weekend .
 
Så vi må vente med at høre fra banken i næste uge på overførslen af   midlerne til din bankkonto.
 
Jeg kontaktede også Supreme Court Claim Department Justice DC Ugoh, han sagde, at Domstolen skrev dig i går. Vær venlig at
sende mig det, du har modtaget fra Domstolen i går, så jeg vil gennemgå det for at undgå fejl i denne store mulighed.
 
Ser frem til at høre fra dig.
 
Tak.
Barrister Innocentia.
 
 
Altså 72 arbejdstider - et vist tidspres på alle parter.
Og så kom det andet fiorsøg på at få de fpengene Jeg transaktioner til at gå fra nord til syd - sådan fra os til dem.
Det kom i anvisningen af, hvordan pengene kunne bruges over. Det var forsikring. Naturligvis skal og så opbevare pengetransfer
forsikrings - alt andet gale da også være uforsvarligt.
9.800 Euro - pengene skulle stramme mandag overførs til det vestafrikanske monetære agentur
 
 
Fra:                                  Atlantique Bank Benin [info_atlantiqubankbeninbjbj@yahoo.com]
Sendt:                              21. november 2008 11:09
Til:                                   Læsømægleren
Emne:                              ATLANTIQUE BANK BENIN.
 

http://leiflines.dk/leiflines/nigeriadok/approval.html


9.11.2019 leiflines.dk/leiflines/Nigeria.html

leiflines.dk/leiflines/Nigeria.html 13/20

Kategorier:                       Rød kategori
 
KONTORET: DR USMAN BENLO 
DIRECTOR, UDENLANDSK OPERATION 
ATLANTIQUE BANK BENIN (ABB) 
TELEX: ABBBJBJ 5151 CTNOU 
SWIFT: ABB BJ BJ 
TELEX: 5069/5186 

                                                                                                                                           
                                                                                

                                                                            
 
 
atten;lene Ladefoged,
 
 
Med henvisning til din midler godkendelse / overførsel af dine arve- penge til din nomineret bankkonto, efter grundig
krydstjek af alle de vedhæftede dokumenter af krav, denne bank skrive til officielt meddele dig, at der er givet
godkendelse til din betaling .. 
 
 
afveg til betaling i tredje kvartal, der blev afholdt et møde mellem bestyrelsens for denne bank i går, direktøren for
valutadrift og centralbankchefen blev derefter almindeligt enige og besluttede, at du er blandt tre andre, der er opført for
at modtage de arvemidler via vores bankoverførsel TT inden for de næste 3 bank arbejdsdage.
 
I henhold til din anmodede kan denne bank ikke trække ovennævnte gebyrer Euro 9.800,00 fra dine fonde af
sikkerhedsmæssige årsager på grund af den forsikringsobligation, der dækker dine fonde for at undgå jopartisering
under overførslen og for at sikre tilstrækkelig hurtig overførsel af dine midler som det rigtige støttemodtager. 
 
Denne bank rådes herved til kraftigt at foretage betaling af € 9.800,00 til det vestafrikanske monetære agentur inden nu til
mandag, så du kan få gratis overførsel af dine midler til din bankkonto inden for de næste 3 bank arbejdsdage gennem
vores bank telegrafiske overførsel TT. Når det er muligt, vil jeg rådgive dig om at åbne konto i min bank her for at
forhindre, at din bank kræver skatter fra dig straks din pengeoverførsel til din konto.
 
Du rådes hermed til at foretage betaling med Money Gramm via dette navn nedenfor.
 
Modtagernavn; Onyebuchi Iheke.
Adresse: Cotonou Republic of Benin.
 
 
Tak. 
Dr Usman Benlo. 
Direktør udenrigsoperation. 
Atlantique Bank Benin. 
Tlf. + 229 9723 1457.
 
 
Stakkels os - så tæt på, og så alligev måske så langt fra.
Nu blev vi selv fulgt af det håb, på den uskyldige Attanasso, som også denne gang havde et forslag:
 
 
Fra:                                  Læsømægleren [lene@laesoemaegleren.dk]
Sendt:                              21. november 2008 21:39
Til:                                   Barrister Innocentia E Attanasso
Emne:                              VS: ATLANTIQUE BANK BENIN.
 
Mr. Attanasso
Jeg har stadig ikke modtaget noget fra Domstolen, men jeg sender dig et brev fra banken.
Desværre er jeg igen bedt om at overføre penge - denne gang Euro 9.800 - jeg har ikke. Denne gang ser det ud til at være af
forsikringsmæssige årsager.
Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Håber du måske har svaret.
Hav en god weekend
lene
 
 
Fra: Barrister Innocentia E Attanasso [mailto: attanasso_office@yahoo.com] 
Sendt: 22. november 2008 11:51 
Til: Læsømægleren 
Emne: Hejlene
Hej lene,
 
Jeg takker dig så meget for dine samarbejder i denne transaktion. Nu lykkes vi næsten med denne forretning, jeg vil have dig til at
love mig at fortsætte med at stole på dig, at du aldrig vil forråde mig, når disse penge overføres til din bankkonto, fordi jeg ved så
snart vi foretager denne betaling, skal vi gennemgå, så jeg vil have, at du sværger for mig med Gud den Almægtige, fordi jeg ved,
at du er en kristen, som du ikke vil forråde mig efter al min indsats i denne transaktion, er også enig med mig at når disse penge
indtastes på din konto, du ikke trækker eller rører ved dem, før jeg kommer til dit land, så deler vi dem i overensstemmelse
hermed, spørger du måske, hvorfor jeg fortæller dig alt dette, fordi dette er penge spørgsmål, og du ved Jeg arbejder så hårdt for
denne transaktion, og hele mit liv afhænger af disse penge.Jeg vil have dig til at starte med at arrangere et invitationskort til at jeg
kommer ned til dit land-Danmark med min kone også ser efter en god investering for mig, som jeg vil investere med en del af min
egen andel af pengene i dit land.
 
Venlig hilsen
Barrister Innocentia E Attanasso
 
 
Tillid er vigtig i pengesager.
 
 
Fra:                                  Læsømægleren [lene@laesoemaegleren.dk]
Sendt:                              22. november 2008 13:01
Til:                                   'attanasso_office@yahoo.com'
Emne:                              SV: Hejlene
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Kære Mr. Attanasso
Tak for dit brev.
Selvfølgelig tror jeg på dig, og jeg har ikke nogen intentioner om at forråde dig. Så snart pengene er overført til min konto, vil jeg
fortælle dig det, og jeg skriver en officiel invitation til dit besøg iDanmark. Hør er koldt i disse dage, men alligevel dejlig.
Men du har ikke penge til forsikringen, og jeg har ikke pengene, og der er ingen mulig måde for mig at rejse dem på. Jeg sagde
det allerede i vores meget første brev.
Måske har jeg en idé: Hvis vi ikke overfører pengene til min konto, men til din i stedet - jeg kunne skrive banken en myndighed -
du er, tror jeg, min advokat i dette tilfælde - der er ikke behov for forsikringskurs pengene forlader ikke dit land, og banken har ikke
behov for forsikring. Efterhånden kan du og jeg foretage en traditionel overførsel til min konto - som regel forsikrer vi ikke
pengeoverførsel.
Kunne det være en idé?
Lad mig venligst vide.
Alternativt kunne jeg sende en autoritet til dig (med en kopi til Atlantique Bank) til at trække forsikringspenge fra 18,5 møllekontoen
og betale forsikringen.
Eller jeg kunne åbne - som banken antydede - en konto i mit navn i Atlantique Bank, hvor pengene kan overføres. Det vil give os
lidt tid til at tænke og finde en måde at få pengene fri og deles på.
I håb
lene Ladefoged
 
Attanasso ville ikke anvise idéer, mænd han havde hund og idé, som han synes, vi ville have afprøve i stedet.
 
Fra:                                  Barrister Innocentia E Attanasso [attanasso_office@yahoo.com]
Sendt:                              22. november 2008 21:25
Til:                                   Læsømægleren
Emne:                              Min idé.
 
Hej fru lene,
 
Tak for din mail, din idé er god, er bedre, at du åbner konto i dit navn til Atlantique Bank, fordi jeg ikke har Euro 9.800,00, er meget
stort beløb for mig, og jeg kan ikke få det sådan beløb på to måneder.
 
Så jeg vil rådgive dig om at skrive til Atlantique Bank, hvor meget det vil koste at åbne konto i banken, hvor pengene kan
overføres, så vi kan skaffe pengene til den åbne konto, fordi jeg tror at åbne konto vil koster ikke for mange penge.
 
Tak. 
Barrister Innocentia Attanasso.
 
Det var selvfølgelig en mulighed. Så vi skrev til banken med nye forslag.
 
 
Atlantique Bank var ikke anbefalet, mænd intet er jo gratis. Og i hvert fald kunne man ikke tage noget forsikringssummen af   de
mange penge, der stod og ventede på overførsel.
 
 
Fra:                                  Atlantique Bank Benin [info_atlantiqubankbeninbjbj@yahoo.com]
Sendt:                              21. november 2008 11:09
Til:                                   Læsømægleren
Emne:                              ATLANTIQUE BANK BENIN.
 
Kategorier:                       Rød kategori
 
KONTORET: DR USMAN BENLO 
DIRECTOR, UDENLANDSK OPERATION 
ATLANTIQUE BANK BENIN (ABB) 
TELEX: ABBBJBJ 5151 CTNOU 
SWIFT: ABB BJ BJ 
TELEX: 5069/5186 

                                                                                                                                           
                                                                                

                                                                            
 
 
atten;lene Ladefoged,
 
Med henvisning til din midler godkendelse / overførsel af dine arve- penge til din nomineret bankkonto, efter grundig
krydstjek af alle de vedhæftede dokumenter af krav, denne bank skrive til officielt meddele dig, at der er givet
godkendelse til din betaling .. 
 
afveg til betaling i tredje kvartal, der blev afholdt et møde mellem bestyrelsens for denne bank i går, direktøren for
valutadrift og centralbankchefen blev derefter almindeligt enige og besluttede, at du er blandt tre andre, der er opført for
at modtage de arvemidler via vores bankoverførsel TT inden for de næste 3 bank arbejdsdage.
 
I henhold til din anmodede kan denne bank ikke trække ovennævnte gebyrer Euro 9.800,00 fra dine fonde af
sikkerhedsmæssige årsager på grund af den forsikringsobligation, der dækker dine fonde for at undgå jopartisering
under overførslen og for at sikre tilstrækkelig hurtig overførsel af dine midler som det rigtige støttemodtager. 
 
Denne bank rådes herved til kraftigt at foretage betaling af € 9.800,00 til det vestafrikanske monetære agentur inden nu til
mandag, så du kan få gratis overførsel af dine midler til din bankkonto inden for de næste 3 bank arbejdsdage gennem
vores bank telegrafiske overførsel TT. Når det er muligt, vil jeg rådgive dig om at åbne konto i min bank her for at
forhindre, at din bank kræver skatter fra dig straks din pengeoverførsel til din konto.
 
Du rådes hermed til at foretage betaling med Money Gramm via dette navn nedenfor.
 
Modtagernavn; Onyebuchi Iheke.
Adresse: Cotonou Republic of Benin.
 
Tak. 
Dr Usman Benlo. 
Direktør udenrigsoperation. 
Atlantique Bank Benin. 
Tlf. + 229 9723 1457.
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Banken ville sådan se meget stærkt råde os til ved skaffe de penge til forsikringen. Og det var sådan ikke en mulighed bare at
tage forsikringssummen af   de mange penge, der stod og ventede på transfer
 
Og vi har dem ikke fundet - eller som jeg ikke ville have lyst til at slippe dem.
Så vi kan bruge din prøve med det valgte og forslag.
Vi prøvede med et med et forslag om åbning og konto i Atlantique Bank. De fleste bankmænd vil jo gerne have nye kunder.
 
 
Fra:                                  Læsømægleren [lene@laesoemaegleren.dk]
Sendt:                              23. november 2008 18:44
Til:                                   'info_atlantiqubankbeninbjbj@yahoo.com'
Cc:                                   Barrister Innocentia E Attanasso
Emne:                              SV: ATLANTIQUE BANK BENIN.
 
Usman Benlo
Mange tak for dine venlige informationer. Jeg er så glad for, at du har gjort alt dette arbejde for mig.
Desværre er jeg ikke i en finansiel situation, hvor jeg er i stand til at overføre Euro 9.800 til forsikring af mine midler. Jeg har
simpelthen ikke så mange penge.
Men jeg vil være meget interesseret i at følge dit råd, og derfor vil jeg bede om muligheden for at åbne en konto i din bank, hvor
min arv kan overføres. Jeg håber ikke, at det er nødvendigt med nogen forsikring i tilfælde af internoverførsel i din bank.
Et alternativ kan være, hvis du vil tilbyde mig et lån på Euro-beløbet 9.800 inddin bank. Jeg tror,   det er ikke noget problem at
tilbagebetale lånet, så snart jeg har modtaget 18,5 mio. USD på min konto iDanmark.
 
Ser frem til at høre fra dig.
 
Med venlig hilsen
lene Ladefoged
 
Atlantique Bank var ikke anbefalet, mænd intet er jo gratis ..
 
 
Fra:                                  Atlantique Bank Benin [info_atlantiqubankbeninbjbj@yahoo.com]
Sendt:                              24. november 2008 17:01
Til:                                   Læsømægleren
Emne:                              Atten;lene Ladefoged.
KONTORET: DR USMAN BENLO 
DIRECTOR, UDENLANDSK OPERATION 
ATLANTIQUE BANK BENIN (ABB) 
TELEX: ABBBJBJ 5151 CTNOU 
SWIFT: ABB BJ BJ 
TELEX: 5069/5186 

                                                                                                                                           
                                                                                

                                                                            
 
 
atten;lene Ladefoged,
 
 
Med henvisning til din mail til dette kontor med anmodning om at åbne en konto her i vores Bank for overførsel af dine
arvemidler til din nominerede bankkonto, skriver denne bank for officielt at give dig besked om, at godkendelsen af   din
pengeoverførsel er blevet givet.
 
herved ønsker vi at informere dig om, at det at åbne en konto vil koste dig 6.000,00 euro for at undgå at forrykke dine
midler under overførslen, endnu en gang har vores bank ikke den lovlige tilladelse til at give dig et lån eller trække
ethvert hovedbeløb fra dine samlede fondsværdier 18,5 mio. På grund af ingen fragmenteringsforsegling /
forsikringsobligation, der er udstedt til vores ledelse, når de officielt blev deponeret i vores bank. Dine midler skal
overføres fuldt ud i overensstemmelse med forsikringspolitikken, da de samlede midler USD 18,5 mio. Var forsikret for
overførsel .

I betragtning og for at sikre hurtig overførsel af dine penge værdier USD 18,5 mil., Vil jeg rådgive dig om at åbne en konto
her i vores bank med summen af   Euro 6.000,00 for at aktivere denne bankoverførsel af dine midler til din bankkonto
straks uden yderligere forsinkelse . 
 
 
Tak. 
Dr Usman Benlo. 
Direktør udenrigsoperation. 
Atlantique Bank Benin. 
Tlf. + 229 9723 1457.
 
Prisen for ved åbne og kont i en Vestafrikansk bank - i hvert fald i Atlantique Bank - er sådan 6000 Euro.
 
Nu blev historien ikke meget længere.
Vi skal fortælle Attanasso den triste kendsgerning.
 
Fra:                                  Læsømægleren [lene@laesoemaegleren.dk]
Sendt:                              24. november 2008 21:30
Til:                                   Barrister Innocentia E Attanasso
Emne:                              VS: Atten;lene Ladefoged.
 
Mr. Attanasso
Hej
Jeg har ikke modtaget mailen, du telefonisk sagde du ville sende.
Men jeg har modtaget følgende brev fra banken i dag.
Selvom banken kun beder om Euro 6000, er jeg ked af at sige: Jeg har ikke pengene. Det er uretfærdige, fattige mennesker kan
ikke få deres egne penge - tror du ikke.
Desværre kan banken ikke tilbyde mig et lån, det ser ud til, at banken ikke har nogen lovlig ret til at bruge nogen penge fra de
samlede fonde. Sådan ville ikke ske iDanmark.
Måske kunne vi have et lån i en anden bank i Benin. De kan have garanti og sikkerhed i fonden. Som du ved har vi alle de
dokumenter, der legaliserer fonden som min arv.
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Hvad ellers skal man gøre ?: Giv det måske op - da jeg helt fra første tanke ville være slutningen på denne (som mange andre
såkaldte Nigeria-bogstaver) vidunderlige historie.
Hilsen fra
lene Ladefoged
 
Attanasso synes ikke, at vi bare skulle opgive. Hvor mange penge kunne vi sende, så ville han bevise at de fik resten?
 
Fra:                                  Barrister Innocentia E Attanasso [attanasso_office@yahoo.com]
Sendt:                              25. november 2008 11:40
Til:                                   Læsømægleren
Emne:                              Hejlene
Hej lene,
 
Tak for din mail ifølge bankafklaring vedrørende intet fragmenteringsforsegling / forsikringsobligation.
 
Da Bank anmodede om 6.000,00 Euro for at åbne en konto i dit navn til overførsel af midlerne til din oveaktive bankkonto, er der
ikke noget problem, hvor meget kan du være i stand til at rejse, så jeg ved, hvad jeg skal gøre for resten, fordi jeg ikke har det
beløb af Euro 6000 bank anmodet om at åbne en konto, så kan du fortælle mig, hvor meget du kan være i stand til at levere, så
jeg ved hvad jeg skal gøre.
 
fru lene, West Africa Banksystemet er meget hårdt end europasystemet fordi der er frugtsvindere, det er derfor, det er meget svært
her i Vestafrika Bank at tilbyde et lån for at undgå fruktige hikarer.
 
Ser frem til at høre fra dig.
 
Tak. 
Barrister Attanasso
 
Og Attanasso ringede til til ved drøfte den kritiske situation.
 
Fra: Barrister Innocentia E Attanasso [mailto: attanasso_office@yahoo.com] 
Sendt: 25. november 2008 15:28 
Til: Læsømægleren 
Emne: Jeg venter hurtigt på dine svar.
Hej fru lene,
 
Med hensyn til vores telefonsamtale i eftermiddag venter jeg presserende på dine svar, fordi vi ikke behøver at forsinke denne
store mulighed.
 
Tak.
Barrister Innocentia Attanasso.
 
Men det havde varet længe nu. Vi har fået svar på det, der er interesserede os. Det drejer sig sådan om at få tilsendt penge for
forskellige offentlige ydelser. Så blev vi så kloge. Så vi var kommet til slutningen.
Der var ikke nogen grund til at trække den længere.
 
Mænd Attanasso skulle selv have en gaffeltruck.
Han beskrev jo trods alt haft en helvedes masse besvær.
 
Fra:                                  Læsømægleren [lene@laesoemaegleren.dk]
Sendt:                              25. november 2008 23:00
Til:                                   'attanasso_office@yahoo.com'
Emne:                              SV: Jeg venter hurtigt på dit svar.
 
Goddag hr. Attanasso
Nu har jeg besluttet at være ærlig over for dig. Jeg har overhovedet ingen penge - de økonomiske problemer rundt om i verden
har også været en kendsgerning i min meget lille ejendomsmæglerbranche.
Og det ser ud til, at vi ikke kommer længere, før jeg sender mindst nogle penge.
I mit allerførste svar og brev til dig skrev jeg: Mange mennesker iDanmarkhar haft en oplevelse, hvor et tilbud fra en ukendt
har forvandlet til ruin: De har fortalt om deres egen bankkonto, og få dage senere har de mistet en hel del af deres egne
penge. Derfor: hvis du til enhver tid beder mig om at overføre penge til dig (før jeg har modtaget nogle fra et eller andet
sted), stopper denne koorporation straks.
Kombineret med det faktum, at jeg ikke har nogen penge at sende - jeg er ked af at sige: Jeg tror,   spillet er forbi.
Det har været sjovt, og hvis jeg overraskende modtog den enorme fond, ville jeg ikke engang holde det selv. Du vil straks kende
og få din del.
Men skyld ikke på mig, jeg har haft min tvivl helt fra begyndelsen.
Prøv at se godt på linket nedenfor. Selvom det er fra en dansk hjemmeside, er jeg sikker på, at du vil forstå en masse information.
Mustly det er skrevet på engelsk.
Du finder mange arvhistorier fra Afrika til folk i Danmarkog andre lande . Så mange fattige danskere og tyskere og andre

europæere døde i auto nedbrud eller flystyrt - en hel del i flystyrtet den 26. 
th

 af december 2003. Normalt de forlader en
redegørelse for flere Mill. USD, og   der er ingen måde at finde deres slægtninge på. Du kan læse det selv.
http://www.baldersf.dk/2007/03/26/pas-pa-svindlere-der-udsender-falske-mails-om-arv/
 
En af de mail, jeg modtog fra banken, var adresseret til en anden person:
 
Atten; Dorota Sznajder,

 
Vi har modtaget dine bankkontooplysninger, denne bank er interesseret i at samarbejde med dig. Dine oplysninger er blevet sendt
til bestyrelsesrådet for godkendelse af betalingen.

Før godkendelse kunne godkendes til at godkende frigivelse af dine midler til din konto via vores tilsvarende bank, United Trust
Bank London, udfylder du Højesteret-verifikationsformularen for at få frigivelsesbefordring fra domstolen, som bemyndiger denne
bank til at overfør pengene 18,5 millioner USD på din bankkonto som afdøde pårørende. Domstolsformularen er den vigtigste
blandt alle, hvorfor Domstolen giver dig betalingsgodkendelse, så har vi ingen mulighed end at overføre midlerne, men for nu har
du ingen adgang til midlerne, før du udfylder domstolsformularen og sender den til retten.

Vi vedhæftede hermed en kopi af domstolens verifikationsformular, udfylder formularen og sender den til Justice DC Ugoh
Department of Claim Supreme Court of Benin via e-mail: su Supreme_courofbenin@lawyer.com privateTel: 00229-98907149, med
ansøgningsgebyrer på 9.450 Euro som detaljeret i formen.
 
Ifølge Justice DC Ugoh får vi besked om, at du skal foretage betalingen til Western Union-pengeoverførsel i dit land gennem
Højesterets økonomiske sekretærnavn nedenfor.
 

http://www.baldersf.dk/2007/03/26/pas-pa-svindlere-der-udsender-falske-mails-om-arv/
http://us.mc594.mail.yahoo.com/mc/compose?to=supreme_courofbenin@lawyer.com
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Modtagernavn: Ifeanyi Chukwu John.
Adresse: CotonouBeninRepublik.
 
Foretag hurtigst muligt betaling med Western Union pengeoverførsel og send betalingskvitteringen til Højesteret via e-mail
sammen med domstolens verifikationsformular til godkendelse af dine midler, så denne bank vil overføre dine midler USD 18,5
millioner til din bankkonto uden yderligere forsinke.
 
Bemærk, at ansøgningsgebyrerne tilbagebetales til dig, hvis Domstolen ikke godkender formularen i tide.
Accepter mine lykønskninger.

TAK 
DR DR USMAN BENLO 
DIRECTOR UDENLANDSKE OPERATIONER. 
ATLANTIQUE BANKBENIN, 
TEL + 229 9723 1457.

Fru Dorota blev bedt om at betale lidt mindre mig: kun Euro 9.450 - måske gjorde hun det?
 
Jeg håber, at dette har overbevist dig: Måske har vi spildt noget af hinandens tid - men det har været sjovt for mig og især for min
mand at se og opleve de metoder, der blev brugt i dette spørgsmål.
 
Skulle du være den eneste ærlige advokat, der skriver til ukendte slægtninge til sene europæere, der er døde sammen med resten
af   deres familie - meget ofte kone og tre børn - vil jeg fra bunden af   min hørte undskylde og undskylde dig, og skulle jeg en dag
modtager pengene på min konto - Atlantique Bank kender kontonummeret - jeg vil kontakte dig for at dele: 60% for dig og 40% for
mig, og det vil ske uden nogen forsinkelse overhovedet.
Det er et løfte.
 
Få det bedste ud af livet.
Hilsen og bedste ønsker til dig, Mr. Usman Benlo og Justice D. C Ugoh fra
lene
 
Attanasso besvarede ikke den mail.
 
Gad vide om de tre afrikanske herrer I virkeligheden er én og samme person?
Det finder vi vi aldrig aldrig ud af.
 
 
Mænd disse Nigeria-brev ikke jeg øvrig ikke kun og afrikansk fænomen.
 
Ikke så snart var korrospondancen med Attanasso afsluttet, før lene fik tilbudt valgt og mulighed for let tjente penge.
Og denne bande skulle lene ikke engang udgive sig for noget, hun ikke var.
Hun ville bare hjælpe og døende dame med at sikre, at hendes formue blev brugt efter hendes sidste vlje og ikke faldt I hænderne
på grådige slægtninge.
 
Det begyndte den 20. november 2008 - Så mens der stadig var spænding om udfaldet med arven fra den stakkels Michael
Ladefoged.
 
Følgende mail lå i indbakken til uønsket post:
 
Fra:                 fru Ruth Davies [ruthdavies2@yahoo.com]
Sendt:             20. november 2008 09:13
Emne:             Hjælp mig venligst med at dele   dette til de trængende
 
Hej og jeg bringer dig kalvehilsener.        
            
                                        Hjælp mig med at dele   dette til de trængende 
 
Mine    navne er fru Ruth Davies, jeg er en 65 år gammel kvinde, jeg er en britisk kvinde, en
forretningsmand og ejede række virksomheder
i hele verden, før jeg blev syg.   Jeg er gift med to børn, min
mand og to børn døde i en bilulykke for seks år siden, men før dette
der skete min forretning og bekymring for at tjene penge var alt, hvad jeg elskede og levede
for, jeg var   aldrig ligeglad med andre værdier i livet, men siden tabet af min
familie, jeg har fundet et nyt ønske om at hjælpe hjælpeløse mennesker, og det   har jeg været
hjælpe forældreløse børn i børnehjem / moderløse hjem. Jeg har doneret nogle penge til
forældreløse i Sudan, Sydafrika Kamerun, Spanien, Australien, Somalia og nogle asiatiske
lande, før jeg blev syg, holdt jeg   (12 millioner dollars) hos en forretningsbank i
LondonUK og i øjeblikket er jeg på et hospital på grund af min sygdom.
 
Lægen fortalte mig, at jeg har alvorlig brystkræft, og at jeg har et par måneder til
live, og det er mit sidste ønske at se, at disse penge distribueres til velgørenhed
organisationer klogt, fordi så meget af min rigdom er blevet plyndret og berøvet af
mine familie og venner siden min sygdom, og jeg kan ikke leve med den smerte af
overlade dette enorme ansvar til nogen af   dem igen, siden pengene i EU
bank er den sidste fond, som jeg har tilbage, mine venner og familie har misbrugt alt mit
penge, som jeg efterlod i deres besiddelse siden min sygdom. Du spekulerer måske på, hvorfor
Jeg bad ikke mine nære slægtninge om at vælge denne opgave, men jeg bad engang medlemmerne
af min familie for at lukke en af   mine konti i Frankrig og donere de penge, som jeg
har der til velgørenhedsorganisationer og til ofre for orkanen Katrina i USA, de
lukkede kontoen, men nægtede at donere pengene til organisationerne og
ofre for denne orkan, nogle af dem flygtede endda væk med nogle af pengene mens
resten   delte de resterende penge indbyrdes og planlagde at dræbe mig
fordi de fortæller mig, hvordan de handler omkring mig, at de ville have mig død
at de kan overtage mine resterende midler, derfor har jeg ikke tillid til dem mere som
de ser ikke ud til at være tilfredse med det, jeg har tilbage til dem.  
 
 
Vær venlig, jeg beder og beder dig i Guds navn om at hjælpe mig med at indsamle dette
sidste midler deponeret i en kommerciel bank i London som modtageren af   det og
fordel det blandt velgørenhedsorganisationer og brug din bedømmelse til at distribuere
penge til moderløse børnehjem og blinde og opbevare 10% af dem
til dig selv for din indsats og hjælp, vær venlig at jeg alle gør dette bare for at retfærdiggøre min
tror at hjælpe de nødlidende, før jeg giver op, og jeg vil gerne have dig til at se det fra
implikation af dit hjerte som et behov for at hjælpe et medmenneske og hjælpe mig med
ved at gøre dette vel vidende, at der er belønning for dig fra Gud.
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Du er også velkommen til at godtgøre dig selv, når du har penge til enhver pris, du koster
incure under processen med at indsamle og distribuere pengene til velgørenhed
organisationer, må den gode Herre velsigne dig og din familie.
 
Jeg afventer dit presserende svar.
 
Gå tilbage til mig via mail, da jeg kun kan svare via min labtop, fordi jeg kan
ikke snak særlig godt på grund af sygdommen.
 
sincerly,
 
Fru Ruth Davies
 
Tydeligvis fra England. Dert burde vel borge lidt for troværdigheden.
Vi svarede for sjov skyld den kræftsyge dame:
 
Fra:                Læsømægleren [lene@laesoemaegleren.dk]
Sendt:             22. november 2008 13:04
Til:                   'ruthdavies01@hotmail.com'
Emne:             SV: Hjælp mig venligst med at dele   dette til de trængende
 
Kære fru Davies.
Hvis jeg kan være behjælpelig på nogen måde - så lad mig vide, hvad jeg skal gøre.
Med venlig hilsen
lene Ladefoged
 
Og hun lod os vide følgende:
 
Fra:                                  RUTH DAVIES [ruthdavies01@yahoo.co.uk]
Sendt:                              27. november 2008 13:13
Til:                                   lene@laesoemaegleren.dk
Emne:                              Tak for din vilje til at hjælpe mig
 
Kære leneLadefoged, 

tak for din vilje til at hjælpe mig, jeg bad og bad Gud om at udnævne en ydmyg tjener, der vil udføre denne opgave, Gud
ledte mig til dig. Du har bragt min glæde i mit liv efter at have læst din e-mail, jeg forstår din sceptisisme på grund af
forekomsten af   svig, der foregår i verden i dag, er dette ikke en hoax, og jeg vil gerne have dig til at sørge for udbetaling
af midlerne. Jeg tager dette som din indikation for at hjælpe mig med at dele disse penge til de mindre overvældede, før
jeg dør. At gøre dette for mig vil retfærdiggøre min tro på at hjælpe de nødlidende. Jeg troede stærkt på Gud og ved Guds
særlige nåde var jeg i stand til at møde dig efter at have bedt til Gud om at give mig nogen, der har den menneskelige
sympati og oprigtige sind.
du er nødt til at forsikre mig fra din side om, at du ikke vil svigte mig eller skuffe mig efter at have modtaget disse penge
til din konto eller endda stikke af med det, ja, jeg stoler på dig fra implikationen af   mit hjerte, jeg vil have dig til at forstå
det du gør ikke dette for mig, men snarere gør du det for Gud, som skabte os begge, mine læger har erklæret mig uegnet
til at holde mig i live, og jeg kan måske dø når som helst fra nu, men jeg har stadig tro på Gud til at blive i live, men hvis
det er Guds ønske, at jeg skal dø, så være det og herlighed for ham, fordi han sagde, at vi i alle ting skulle give ham ære. 
 
Del pengene til nedenstående listede personer, når du har taget din egen procentdel. 
 
1. blinde, 
2, krøbelige mennesker, 
3. meget fattige mennesker, der ikke kan finde mad at spise.
3 amputerede mennesker, der ikke kan arbejde. 
4. hjemløse, hvis det er muligt, kan du leje et hjem til dem eller købe til dem, bare gør det på en sådan måde, at det vil
glæde Gud og menneskeheden. 
5 forældreløse. 
6 morløse babyer, vær venlig at give en bestemt god mængde til disse babyer og de blinde, håndter alt fredeligt. 
7. lidende enker.

Lægen har allerede udskrevet mig fra hospitalet og har sagt, at jeg vil dø på ethvert givet tidspunkt, som jeg ikke ved, i
dette øjeblik 
De pågældende midler er deponeret hos Credit Suisse Ltd London, jeg vil have dig til at kontakte bank som min
nominerede modtager og ansøg om frigivelse af midlerne til dig. 
Bankens kontakt er som følger. 

PATRICK TREDIGDO 
(CREDIT MANAGER, CREDIT SUISSE LONDON)  
1 Cabot Square, London E14 4QJ Storbritannien
Tlf: + 44-707-7086687 
E-mail: info@credit-s.uisse.info
Opmærksomhed af: Mr. Patrick Tredigdo (kreditchef, Credit Suisse)
 

Hr. Patrick Tredigdo er en meget god mand og en dedikeret kristen. Kontakt ham straks for at gøre det muligt for ham at
hjælpe dig med at behandle og overføre midlerne til din bankkonto. 

Gud vil velsigne dig for at have udført denne opgave. Giv mig besked, så snart du kontakter banken og kopierer mig altid.
Med venlig hilsen 

mor Ruth
 
Vi skrev naturligvis til den anviste Patrick Tredigo. Og vi havde bemærket det lidt besynderlige punktum i e-mailadressen til den
verdensomspændende bank.
 
Fra:                                  Læsømægleren [lene@laesoemaegleren.dk]
Sendt:                              30. november 2008 23:49
Til:                                   'info@credit-s.uisse.info'
Cc:                                   RUTH DAVIES
Emne:                              Ruth Davies
 
Opmærksomhed af: Mr. Patrick Tredigdo (kreditchef, Credit Suisse)
 
Kære Mr. Tredigdo.

http://us.mc598.mail.yahoo.com/mc/compose?to=info@credit-s.uisse.info
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Jeg har modtaget et brev fra fru Davies. Hun beder mig om at hjælpe ved at bringe hendes penge i sikkerhed, så de kan deles
med fattige mennesker og mennesker i nød.
Jeg er villig til at give hende min hjælp, det bedste jeg kan gøre.
Bare fortæl mig hvad jeg skal gøre.
Mit navn er lene Ladefoged.
jeg bor i Danmark.
Jeg er en ejendomsmægler og min alder er 51 år.
Ser frem til at høre fra dig.
Med venlig hilsen.
lene Ladefoged.
 
Credit S.uisse var ikke længe om at give os en tilbagemelding:
 
Fra:                 victorsop@gmail.com på vegne af info@credit-s.uisse.info
Sendt:             1. december 2008 12:36
Til:                  Læsømægleren
Emne:             Creditsuisse-Ladefoged-01
Vedhæftede filer:                   Creditsuisse-Ladefoged-01.pdf
 
Opmærksomhed: lene Ladefoged
 
Kære hr. / frue,
 
Find det vedhæftede brev og vende tilbage til os ASAP.
 
Med venlig hilsen
Hr. Patrick Tredigdo
(Credit Manager, Credit Suisse London)
E-mail: info@credit-s.uisse.info
Opmærksomhed: Hr. Patrick Tredigdo
 
Det vedhæftede dokument anviste klart, hvad der kan være nødvendigt og praktisk.
 

 
Nu kunne vi prøve på at skrive til banken på e-mail-adressen, som Credit Suisse London angiver på sin hjemmeside, og ikke på
adressen, som har oplyst jeg skrev. Man har jo hørt om tvivlsomme e-mailadresser osv.
Vi skrev derfor således til den rigtige Credit Suisse:
 
Fra:                                  Læsømægleren [lene@laesoemaegleren.dk]
Sendt:                              1. december 2008 21:45
Til:                                   'info.london@credit-suisse.com'
Emne:                              Har det noget at gøre med din bank?
Vedhæftede filer:               Creditsuisse-Ladefoged-01.pdf
 
Kære Herrer
Jeg har modtaget det brev, du finder vedlagt.
Før jeg gør noget videre, vil jeg gerne have dig til at bekræfte, at brevet kommer fra din bank.
Jeg vil være glad, hvis du giver mig et svar så hurtigt som muligt.
Med venlig hilsen fra
din trofast
Fru. lene Ladefoged
Læsø
Danmark
 
Det kunne Credit Suisse desværre ikke bekræfte:
 
Fra: Svig e-mails [mailto: fraud.emails@credit-suisse.com] 
Sendt: 2. december 2008 13:07 
Til: lene@laesoemaegleren.dk 
Emne: RE: Har dette noget at gøre med din bank?
 
Kære fru Ladefoged,
 
Mange tak for at videresende den korrespondance, du har modtaget. E-mailen viser kendetegnene ved 'Advance Fee Fraud', og vi
vil anbefale, at du ikke svarer på den eller den efterfølgende korrespondance, du modtager.
Desværre er disse typer meddelelser meget almindelige, og Credit Suisse er en af   de mange finansielle institutioner, hvis navn
falsk bruges til at kontakte intetanende medlemmer af offentligheden. Vi følger vores interne procedurer og behandler de leverede
oplysninger i overensstemmelse hermed. Dette kan omfatte videresendelse af din korrespondance til de relevante
retshåndhævende myndigheder i England, men det skal bemærkes, at på grund af de store mængder lignende korrespondance,
som de modtager, er det usandsynligt, at enten du eller vi vil modtage nogen feedback eller opdateringer fra dem .
Hvis du har foretaget betalinger eller afsløret fortrolige oplysninger, til afsenderen af   de meddelelser, du har modtaget, vil vi råde
dig til at kontakte dine lokale retshåndhævelsesbureauer og rapportere dette til dem som potentielt svig.
For din information vedhæfter jeg linket til Metropolitan Police-webstedet i Storbritannien, som indeholder yderligere detaljer om
disse typer svig:
http://www.met.police.uk/fraudalert/419.htm
 Med venlig hilsen
Undersøgelsesteam med svigagtige e-mails
Credit Suisse
Vi var på baggrunden, og desværre blev døbt til fortælle den syge kvinde, hos hendes samarbejdspartner i banken, der ikke var
helt troværdig.
 
Fru Davies var hund i ventetiden blev lidt udålmodig, og hun sendte denne hjerteskærende besked:
 
Fra:                                  RUTH DAVIES [ruthdavies01@yahoo.co.uk]

http://leiflines.dk/leiflines/nigeriadok/creditte-suisse.html
http://www.met.police.uk/fraudalert/419.htm
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Sendt:                              2. december 2008 11:28
Til:                                   Læsømægleren
Emne:                              CHARITABLE OPGAVE
 
Min lene,
 Jeg skriver dig denne mail med tårer af glæde i mine øjne ved veludviklet nu, at jeg nu kan være sikker på, hvis der
skulle ske noget med mig.Jeg vil gerne fortælle dig, at jeg flere gange er blevet forrådt af mennesker, jeg har tillid til så
meget, men det afskrækkede mig ikke fra at gøre det, jeg ved og tror,   at det er rigtigt for menneskeheden, i hvilken som
helst opgave, du påtager dig, skal du nærme dig det med en god samvittighed og en sans for retning og formål, og Gud
vil gøre resten.
 Det er så lang tid, siden enhver krop plejede mig, var medfølende, forstående og imødekommende. Det er mere
smertefuldt og skræmmende, især når de involverede er dem, du har hjulpet og elsket, men nu når du er nede, vil alle
opgive du, enhver, der foreslår at gøre godt, må ikke forvente, at folk ruller sten ud af hans måde, men må acceptere hans
parti roligt, hvis de endda ruller et par flere på det. Jeg har været meget nede siden weekenden, jeg har forventet, at din
mail skulle fortælle mig, at overførslen er afsluttet, min ånd vil blive meget løftet, og jeg takker Gud, jeg stødte på dig.
Hvis det er Guds vilje for mig at se virkningen af   mine gode gerninger, vil det ikke gå forbi mig, men uanset hvor jeg går,
kan jeg være sikker på, at jeg har dig til at fuldføre min drøm. Min kære, jeg har lært i livet at elske øjeblikket. Blomster
vokser ud af mørke øjeblikke. Derfor er hvert øjeblik vigtigt. Det påvirker helheden. Livet er en række af sådanne
øjeblikke, og at leve hver, er at lykkes. Jeg tager tid og ringer til dig, når jeg er en smule stærk, har jeg haft alvorlige
smerter over hele kroppen siden weekenden, og det er meget svært at skrive dette. Prøv at skrive mig så mange gange
du kan dagligt. Jeg ser frem til at høre fra dig.
Hold mig altid informeret.
Må Gud bevare og guide dig
 
LoveMother Ruth
 
Det er derfor, der kommer noget lidt ubelejliget til hende, da vi besvarede med følgende:
 
Fra:                                  Læsømægleren [lene@laesoemaegleren.dk]
Sendt:                              2. december 2008 18:48
Til:                                   'ruthdavies01@yahoo.co.uk'
Emne:                              SV: CHARITABLE TASK
 
Kære Ruth Davies
Jeg er ked af at informere dig: din gode ven Mr. Tredigdo er ikke helt pålidelig. Jeg troede, at der var noget galt, da jeg
bemærkede den mærkelige e-mail-adresse fra hans: info@s.uisse.bank.info . Bemærk prikken i midten af   Suisse. Derfor skrev jeg
til den rigtige Suisse Bank. Hvad tror du, de svarede?
Med venlig hilsen fra
lene
 
Fru Davies forstod ikke noget - forstod slet ikke hvad det var, vi skrev:
 
Fra:                                  RUTH DAVIES [ruthdavies01@yahoo.co.uk]
Sendt:                              2. december 2008 19:32
Til:                                   Læsømægleren
Emne:                              Re: SV: CHARITABLE TASK
Kære lene,
 
Jeg forstår ikke hvad du siger. Jeg har indbetalt depositumet selv, og det vil blive videregivet til dig som pr. Mine
instruktioner til dig. Lad ikke nogen snyde eller bedrag dig.
 
Ruth
 
Korrespondancen blev ikke længere. Måske er hun død. MændiND imellem skal man lade andre få det sidste ord.
Og denne historie can næsten ikke slutte med kun velvalg ord, ende det som kære Ruth Davies skriver, det næste som en slagg
moral:
" Lad ikke nogen snyde eller bedrag dig."
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