
Haluko sina paljo raha sinu tilille heti? 
 
Halutko sina raha niin paljon kun sina tarvitset tai vaika vaha enempiki. Ei mitan hata ena, 
mina voin antaa sinulle rahaa. Mina olen hyvin menestynyt ihminen eri puolilla Eurooppa ja 
myös Afrikasa ja minulla on taskut ihan putipullollan eri maan valuutta ja pankitililla on kans 
paljo raha, 
Nyt mina halua olla hyva ja auttaa kaikkia koyhia saamaan myos paljo raha ja vaikka ei 
olisi ihan koyhakan niin minä halua autta, että sina saat uuden auton ja autotallin ja 
kotihamsterin ja rantahuvilan. 
Tai jos sina pita enempi kultuurijutuista, niin sina voit osta vaikka netflixi ja katsoa elokuvia 
tai tilata seiskapaivaa lehen joka viikko omaan kotiin, mina en valita. 
 
Ei tarvitse kertoa mita aiot tehdä rahalla, mina uskon kuitenkin, että sina ole hyva ihminen 
ja kayta sen rahan hyvin ja kans muistat laheisia ihmisa ja napureita ja annat heille hyva 
mieli kun he nakeva mita kaikkia sina olet rahalla hankkinut. 
Minun antama raha ei tarvitse antaa takaisin vaan saat ihan olla huoletta. Yksi pieni juttu 
vaan on, etta sinun pitaa antaa ensivuonna minulle toinen raha takaisin joka on 
pikkupikkuriikkisen isompi raha mita mina olen sinulle antanut. 
Ethan ole mitenka pahoillasi tasta ehdosta. Mina halua olla hyva ihminen ja anta raha 
monelle muullekin ja vaikka mina olen hyvin menstynyt ja raha taskut taynna niin ei se 
ihan riita kaikille maailman ihmisille. 
Mutta sina olet yksi ja harva valittu joka saa sita. 
 
Sina voi vaha ihmetella mista mina olen saanu sinu sp-osoite, mutta ei tarvi ihmetella kaua 
silla mina kerro asian. 
Mina vaan soitta NV-ihmisille ja kysy heilta kaikki sp-osoitteet ja he lahetta ne heti kaikki 
minulle. Ai etta he olla hyva ihminen, muu ihmine olisi sanonut etta ei kay kun me olla 
luvattu olla kertomatta ja sitten kirjottanu monta monta kirosana pera ja sanoa etta mita 
mina oikein luulla olevani, kun pyyta sellaista. 
Kun NV-ihmiset kuuli etta mina minun luvata raha kaikille, niin he innostu ihan kovasti. He 
kaikki on koyhia tosi paljon ja mina ihan mielellani laheta heille raha heti ensitilassa. 
 
Eli sinun ei tarvitse kuin olla rahan puutteessa enempi tai vahempi ja ilmoittaa siitä minulle 
sahkopostilla ja samalla kirjoittaa oman tilin numero ja salasana jotta mina voin pistä sinun 
tilille raha. 
Mina lupa, etta raha on sinun tililla ihan nopeasti. 


