
Neredaguota korespondencija tarp Nigerių-aferistų ir išgalvoto Levo Macijausko:

Pradinis spaminis laiškas:

Nuo Ms.Elizabeth Kenneth.

Mielas draugas,

Aš atsiprašau ateiti pas tave
Tokiu būdu, aš rašau šį laišką jums su derama pagarba pasitikėjimo ir žmogiškumo, aš kreipiuosi į Jus pasinaudoti šiek tiek 
kantrybės ir perskaityti mano žinutę, aš atėjau visoje savo profilį ir mano dvasia verčia mane kreiptis į Jus, gerai aš tikrai 
reikia šiek tiek vienas sąžiningas, truthfull pasidalinti savo jausmus ir mano našta su jumis, leiskite man pristatyti save mano
su jumis, aš esu Ms.Elizabeth Kennethas, 23 metai tik dukra vėlai Ponas / ponia Mark Kenneth.Gimtoji iš Dramblio Kaulo 
Kranto Vakarų Afrikoje. Mano tėvas buvo labai turtingas verslo žmogus, kai jis buvo gyvas, jis susidoroti su automobilių 
importu ir jis buvo nužudytas, nes jo turto vieno iš mūsų šeimos nariui, kad jis bus teigti, tėvo turtą, kurį jis jau don, mano 
mama mirė, kai man buvo 6 metų ir mano tėvas rūpinosi manimi, kaip savo vienintelę dukterį, prieš mano tėvo mirties 
privačioje ligoninėje čia, Coted'ivoire, kur jis buvo paguldytas, jis slapta pakvietė mane į savo lovos pusėje ir atskleisti man 
apie suma iš keturių milijonų penki šimtai JAV
JAV dolerių ($ 4.5million) jis vienoje iš banko Čia Abidjan, Cote D'ivoire liko tarpinę sąskaitą. ir jis taip pat man pasakė, 
kur jis saugojo visą dokumentą, kuriame bankas išdavė jam, kai jis deponuoja pinigus, ir mano
pavadinimas buvo rašomas šalia karaliaus, kaip jo vienintelę dukterį, todėl aš esu su jumis, kad padėtų man ir stovi kaip 
mano užsienio partnerių, kurie nori padėti man pervesti pinigus į savo sąskaitą per ten savo šalyje, kaip mano tėvas
  pavedė man ieškoti foregn partneris mano pasirinkimas, kur mano gyvenimas gali būti išsaugoti, todėl po naudojimo savo 
profilyje mano protas LEED man susisiekti su jumis.

(1) Ar galite imtis geros priežiūros iš manęs, kai aš ateiti per jūsų šalyje
(2) Ar galite stovėti kaip fondo paramos gavėjui, nes aš esu tik 23 metų.
(3) Ar galite padėti man, kaip tavo sesuo / dukra / draugauti
(4) Ar jums padaryti susitarimą
man atvažiuoti į savo šalį po to, kai pinigai yra perkeliamas, ir
toliau mano išsilavinimą ir investuoti pinigus ten savo šalyje.

Iškart girdžiu iš jūsų dėl mano prašymą, aš atsiųsime jums visas lankyti visas dokumentus, susijusius su šia indėlį banke 
kontakto, kad jūs kreipkitės į banką dėl pinigų pervedimo į savo sąskaitą.
Ačiū už jūsų supratimą.
Ms.Elizabeth Kennethas
Atsakymas:

Sveiki,

Ir kuom męs galim jumi padėti?

Pirmas „tikras“ laiškas:

Labas rytas brangiausia

  Kaip sekasi vilties kad viskas yra gerai su jumis?
Sąžiningai, aš ne su jumis susisiekti su bloga ketinimą ar anapusinis motyvas, aš susisiektu grindžiama tuo, kad aš tiek daug 
įsitikinęs manyje, kol aš atsiųsti jums šį laišką, nes mano instinktas ir mano protas man pasakė, kad tau parašyti ir aš darė su
tikėjimu, pasitikėjimu yra grindžiama tikėjimu, nors mes ne įvykdytos prieš arba aš negali žinoti savo foną, bet aš žinau, kad
Dievas, kuris mane vestų susisiekti jums tikrai vesk mus į visiškai toks perkėlimas sąžiningai, jeigu sutiksite su manimi.

Šie pinigai yra teisėtas, mano vėlai tėvas padarė savo pinigus tikrai, jis niekada nebuvo apkaltintas jokiu nusikaltimu arba 
dalyvauja bet nusikalstamos veikos, todėl reikia būti tikri, kad viskas yra teisėta ir rizikos nemokamai.
Noriu suprasti, kad pinigai yra banko čia Abidžanas, ir aš padariau būtiną tyrimą apie tai, kaip turėti prieigą prie pinigų, bet 
gaila, kad man, kad mano tėvas pasirašyti su banku sutartį neleisti man turėti prieigą prie pinigų čia, jei investuoti paskirtį į 
užsienį, o bankas sako, kad sutartyje jis aiškiai nurodė, kad turiu įrodymą investicijų ketinimą užsienyje į banką su užsienio 
banko sąskaitą, kur pinigai bus pervesti prieš banką duos man galimybę pinigus pervedant į užsienio sąskaitą aš teikti, taip 



pat turiu pasirinkti iš užsienio partnerio, kuris bus padėti man su investicijomis už mūsų šalį.

Čia yra mano priežastis su jumis, kad aš norėčiau pateikti jums į banką, nes mano partneris / patikėtiniui, kad mus abu gali 
dirbti kartu pervesti pinigus į savo sąskaitą savo šalyje, po perdavimo aš prisijungti prie jūsų ten kur galiu tęsti savo 
išsilavinimą, o jūs rūpintis jokios investicijos mes sutinka investuoti pinigus.

Taigi, aš nenoriu, kad jūs ką nors prieš savo norą, aš noriu jums atneš savo protą tam, kad padėti man pervesti šiuos pinigus,
todėl aš įtikti kaip jūs man atsiųsti savo vardą ir pavardę, namų adresą, telefono numerį, pasakykite man, taip pat savo 
vedybinis statusas taip, kad aš galiu turėti galimybę eiti į banką pristatyti jums, kaip mano patikėtinio / partnerio, kaip 
parodyti banko investicijų ketinimą su jumis, po to, aš tau duosiu, kad kontakto jums kreiptis į juos ir siųsti savo banko 
sąskaitos duomenis į banką tiesiogiai ir aptarti su apie tai, kaip geriausia pervesti pinigus banke.

Aš taip pat nustatė, kad duoti jums 20% pinigų, kaip savo dalį, jei galite padėti man su savo širdies pervesti šiuos pinigus ir 
padėti man ateiti ten.

Aš būsiu laukia išgirsti iš tavęs, kad aš eisiu į banką iki šiandien pabaigos pristatyti jums į banką, tada po to aš jums 
paskambinsiu telefonu: kalbėti su jumis ir duoti jums banko kontaktų taip, kad jūs galite siųsti savo banko sąskaitos 
duomenis, kur pinigai bus pervesti tiesiogiai į banką čia.

Aš duosiu jums mano nuotrauką, mano kitą laišką. Aš būsiu laukia išgirsti iš tavęs.
Have a good day.
Pagarbiai

Elžbieta

Atsakymas:
Sveiki, 

Aš net nežinau ar įmanoma tai padaryti čia, Europos sąjungoje. Beto, internetas pilnas apgavikų, todėl aš labai bijau 
suktybių ir net nežinau kaip jums galima padėti. Pradžiai gal atsiūskite daugiau informacijos apie save, gal kokias šeimynos 
nuotraukas ir nuskanuotą pasą. 

Su pagarba, 

Levas 
Laiškas su nuotraukom:

Mielas draugas
Labas rytas. Tikiuosi, kad jums yra bauda, nereikia bijoti ką nors aš laukiu jums mokestį nemokamai siųsti man savo 
informaciją

Jūsų vardas
Jūsų namų adresas
Jūsų telefono numeris
Jūsų profesija

ką jūs sakote yra tiesa scammer yra pilna internete, bet aš esu mergina su tiesos ir aš jums pažadu, kad jūs negalite 
apgailestauju, kodėl jūs, be manęs jūsų gyvenime, kad po šio perleidimo ten būsime mūsų gyvenime džiaugsmas.kai galite 
atsiųsti man savo informaciją duosiu jums, kad jums banko concat kreiptis į juos ir jums bus aptarti su dėl geriausias 
bankas, kodėl norite perkelti šiuos pinigus į savo banko sąskaitą

mano nuotrauka yra pridedamas jums žinoti, kas aš esu, nebijokite vėl In God we trust. Laukiu Jūsų atsakymo greičiau
have a nice day
Elžbieta





Atsakymas:

Sveiki,

Ačiū už nuotraukas, bet deja jos neįrodo, kad jūsų ketinimai geri ir taip pat nepatvirtina tapatybės.
Geriau atsiuskit kokių nors oficialių dokumentų nuotraukų- paso, vairuotojo pažymėjimo. Taip pat gerai būūtų kokie nors 
kiti dokumentai, kad ir sąskaitos kokios nors (kad ir už internetą).
Nes turite suptrasti, kad internetas šiais laikais pilnas apgavikų ir aš dar neįtikintas dėl jūsų kėslų garbingumo. Maniškiai 
kėslai labai aiškūs.

Su pagarba,

Levas 

Atsakymas 2:
Sveiki,

Užmiršau parašyti atsakymus į jūsų klausimus:

Jūsų vardas: Levas Macijauskas
Jūsų namų adresas: R. Kalantos g. 16, Kaunas, LT 4016
Jūsų telefono numeris: +37068987597
Jūsų profesija: IT inžinierius.

Nigeriai rašo:

Gerbiamieji
Kaip tu. Susisiekite su savo kalbos lietuvių arba bet kokia kalba advokatas kalbate jis supras. Laukiu išgirsti iš jūsų, kai jūs 
kreiptis į advokatą.
Elžbieta
Ir dar papildo, nes Levas tingi rašyti laiškus:

Gerbiamieji
Labas rytas. Laukiu išgirsti, ar jūs turite susisiekti su advokatu.

Elžbieta

Levas atsako:
Sveiki,

Aš parašiau laišką advokatui.

Levas 

Poto vėl:
Gerbiamieji
Kaip tu. Tikiuosi, kad jums yra bauda pabandykite laikytis advokato nurodymą ir bandyti bendrauti su advokatu Tikiuosi, 
kad po šių teisių perdavimo i ateis jums coutuno mano studiją Laukiu Jūsų atsakymo greičiau
Elžbieta
Levas:
Aš kreipiausi į teisininką, bet jis neatsako. 
Nigeriai:
Mielas pabandykite bendrauti su advokatu
Levas:
Sveiki,

Advokatas neatsako į mano paštą. Arba blogas pašto adresas arba advokatas labai užsiėmęs.

Levas 



Nigeriai:
Gerbiamieji
Gerai aš eisiu ir susitikti su advokatu
Čia gal specialiai taip vilkinama arba mano laiškas kažkur pasimetė arba buvo kažkas supainiota. Bet neužilgo gavom:

KWASSI  CHAMBERS & SERVICES
01 BP 429 Abidžanas, Dramblio Kaulo Krantas
Telefaksas: 00 (225) -587-923-19.
Kontaktinis asmuo: Hon: N'guessan Kwassi

Butent: Mr.Levas Macijauskas.
.
Gavau savo elektroninio pašto žinutės d ši diena 20/10/2014. Aš kreipėsi Miss.Esther Timotiejui, kuris atėjo į mano kabinetą
ir paklausti manęs dirbti už jus abu teikiant teisinius dokumentus, kurie padės jums naudos gavėjui fondo saugomas banko 
Atlantique čia kurią ji paveldėjo iš savo vėlai tėvas.

Esu rajonas advokatu Abidžanas, Dramblio Kaulo Krantas. Haven žinomas privalomus jausmus ir reakciją žmonėmis, ypač 
kai kažkas keisto, kaip tai ateina per mus (žmonėmis), noriu Jus informuoti, kad laiškas, kurį gavote iš Miss.Esther 
Timotiejui neatėjo jums per klaidą. Ji susisiekė jums veikti kaip savo užsienio partneriui reikalauti minėtą užstatą ir 
investuoti į fondą, pelningas verslo savo šalyje, o ji bus toliau studijas savo šalyje.

Ji davė man visus su tuo susijusius dokumentus, pervestų kurį aš nedelsiant patvirtinami iš banko, nes mes Advokatą prieš 
pereinant į bet kokį sandorį mes norėtume žinoti tiesą, kad galėtų palaikyti mūsų orumą. Tęsinys paštą ir prašymą savo 
paslaugas būsiu malonu vykdyti savo paslaugas jums ir jums garantuoti, kad visi bus dirbti legaliai.

Lankiausi banką ir po mano patikrinimo ir klausia. Aš turiu pakankamai informacijos yra, kad jos paveldo fondas turi nieko 
bendro su narkotikų, nei Baudžiamųjų nei tokio susijusio dalyko ir tt Aš ne akcijų savo orumą ir profesiją dėl tokio įmonės, 
Esu labai prisimindama ir įmušęs 28 metų praktikos. Todėl būti tikri, kad viskas bus dirbti 100% legalu ir rizikos 
nemokamai.

All I need iš Jūsų, yra užtikrinimas, kad jums nebus sėdėti ant praleisti. Esther Timothy pinigus, kai pinigai ateina į jūsų 
padėtį. Ir jūs taip pat užtikrinti, man, kad jūs rūpintis Miss.Esther Timotiejui, laikinas reikmes, kaip dukrą. Nes, kai tik lėšos 
yra pervedamos į Jūsų padėtį. Ji bus ateina pas tave į toliau savo išsilavinimą.

Aš norėčiau jums pranešti, kad yra trys teisiniai dokumentai, yra reikalingi, kad būtų suteikia iš teisėjų ministerijos čia 
Dramblio Kaulo Krante jūsų vardu, prieš kreipdamiesi į banką už lėšų pervedimo į savo sąskaitą.

Čia yra minėti dokumentai:

1) AFFIDAVIT priesaikos Finansų ministerijos ir ekonomiškos.

2) KEITIMAS OWESHIP savo vardą ASK naujam gavėjui šio fondo.

3) AUDITO ATSTUMAS PAŽYMĖJIMAS.

4) mirties liudijimo indėlininko šio fondo.

Tuo tarpu, aš norėčiau jums pateikti mums vėl reikia informacijos yra žemiau, kad galėtume pateikti juos į Federalinės 
teisėjų čia Dramblio Kaulo Krante už dokumentų patvirtinimą ir žinoti išlaidas mums leidžia jums žinoti.

Čia yra informacija, o taip taip:
Jūsų vardai, pavardės:
Namai ir užmiesčio Adresas:
Tiesioginė Telefonas:
Kopijuoti savo tarptautinio paso arba vairuotojo pažymėjimą:

Iškart mes gauti šią informaciją yra iš jūsų, mes turi būti pateikti juos į teisėjų ministerijos čia Dramblio Kaulo Kranto 



minėtų trijų dokumentų pirkimų Kadangi Miss.Esther Timotiejui davė mirties liudijimo indėlininko šio fondo. ir indėlių 
SERTIFIKATAS šio fondo. į banką, todėl mes turi būti atnaujinti jums už reikalavimo, siekiant gauti šiuos dokumentus jūsų
vardu. Paskambink man ant žemiau telefonu dėl papildomos informacijos, o taip greitai, kaip jūs siųsti prašoma informacija 
yra O, aš noriu jums pasakyti, kad aš būsiu rengiant sutartį ir sąlygas šio sandorio už jus abu iš karto galite atsiųsti šią 
informaciją yra jums pasirašyti ir siųsti atgal į mane taip, kad galėtume tęsti nuo obtianing šiuos popierinius darbus.

Laukiu, kad ši informacija yra greitu.

Linkėjimai.
Barrister.N'guessan Kwassi
Levas atsako advokatui:
Sveiki,

Man pasakė, kad be reikalo nesiuntinėčiau savo asmeninės informacijos, juolab, paso kopijos.
Todėl pradžiai prašau atsiusti kokius nor dokumentus patvirtinančius advokatų kontoros legalumą.
Taip pat, prieš siunčiant savo asmeninę informaciją norėčiau gauti bent jau kokius patvirtinančius dokumentus apie šio 
sandorio legalumą, taip pat patvirtinančius dokumentus, kad Elizabeth Kenneth turi teisę į tuos pinigus ir ar tie pinigai iš 
viso egzistuoja. Kol negausiu mane nuraminančių dokumentų skanuotas ar fotografuotas kopijas, savo asmeninės 
informacijos negaliu atskleisti.

Levas Macijauskas 

Nigerių advokatas atsiunčia nuotraukas-dokumentus:

Dėmesio: Levas Macijauskas,

Štai dokumentai Jūsų ieškomas todėl aš laukti gauti jūsų informaciją, kuri leistų man pasakyti, ką perduoti šiuos pinigus 
jums ponia Elžbieta procedūra dalyvauti kartu su Jumis savo studijas. Laukiu informacijos, kad galėtume tęsti.
Hon. N'guessan Kwassi.

Dar papildomi pdf failai.

Papildymai nuo pirmųjų:
Mielas draugas
Laba diena. Prašome bandyti sekti nurodymus advokatui.
Geros dienos

Jūsų ištikimas

Sandra
Kodėl Sandra aš nelabai ir supratau :)
Mielas draugas
Tikiuosi, jums yra bauda. Po šio sandorio "Einu jums tęsti savo tyrimus į savo šalį. Laukiu Jūsų atsakymo greičiau.Elizabeth
serga, aš esu jos draugas sandra Esu tas, kuris atsiųs jums šį pranešimą vardu Elžbieta

Manau, kad patys susipainiojo ir dabar taiso padėti.
Gerbiamieji
Labas rytas. kodėl tu tyli. prašome man Laukiama išgirsti iš tavęs greičiau
nuoširdžiausi linkėjimai
Elizabeth

Mano atsakymas:
Sveiki,

Atleiskite už pavėluota atsakymą, problemos su sveikata. Siunčiu reikiamą informaciją:

Vardas, pavardė: Levas Macijauskas



Adresas: R. Kalantos g. 16, Kaunas, 44226, Lietuva
Telefonas: +370689875974

Prikabinu savo personalinę identifikacinę kortelę. Męs europos sąjungos nariai, todėl tarptautinio paso nenaudojam, nebent 
reikia jo, kad išvykti į šalis esančias už europos bendrijos sąjungos ribų.

Su pagarba,

Levas Macijauskas
Matyt pavėluotas raginimas:
Gerbiamieji
Labas rytas. Tikiuosi, jums yra bauda, kodėl tu tyli man

Laukiu Jūsų atsakymo greičiau
Elizabeth
Dar mano patvirtinimas:
Sveiki,

Aš viską nusiunčiau advokatui.

Levas 
Negrų advokatas siunčia crazy sąskaitą iš ministerijos Lietuviškai!:
KWASSI  CHAMBERS & SERVICES
01 BP 429  Abidjan in Cote d’Ivoire
Telefax: 00(225)-587-923-19.
Contact Person: Hon: N'guessan Kwassi

Attn: Mr.Levas Macijauskas.

Pamatyti pirkimus vykdo šiandien ministerijų prisirišimą, aš esu čia, kad jums žinoti que le mokesčiai turėtų būti mokami 
per mano vardą.

Štai vardai: Hon: N'guessan Kwassi.
Vieta : Rue Botreau Roussel Av. Delafosse 01 BP 429  Abidjan in Cote d’Ivoire

Šie pinigai išmokami per Money Gram Lėšų pervedimo ar Western Union Money Transfer to Adresas: Gatvė Botreau 
Roussel Av Delafosse 01 BP 429 Abidjan, Dramblio Kaulo Krantas ir (Dramblio Kaulo Krantas), kaip anglai vadina 
gegužės ..

Kai tik atliksite mokėjimą Šiandien būsiu gauti visos reikiamos medžiagos pasiruošę rytojaus ryto ir pateikti jį į banką,

Tai yra informacija, tai jums reikia kuo greičiau atlikti mokėjimą siųsti man.

Siuntėjas Vardas: ..................... ..
PPKN: .................................
Klausimas: ........................... ..
Atsakymas: ...............................
Kiekis: .............................. ..

Po instrukcijų su jumis aš suteikti jums dabar,

Regards.
Hon: N'guessan Kwassi.
Mano neryžtingas atsakymas:
Sveiki,

Mane kiek stebina tokie dideli keisti mokesčiai be juos pagrindžiančių dokumentų. Paprastai, kad sumokėti mokestį reikia 
gauti išlaidas patvirtinančius dokumentus. Dabartis visi mokesčiai kažkaip sueina į vieną dokumentą kuris adresuotas 



vienam asmeniui. Ir išviso nichriėna niekuo juolab nesuprantu.
Turiu pranešti, kad mūsų šalyje nėra Money Gram į Afrikos šalis paslaugos. O štai Western Union leidžia siusti pinigus tik 
nacionalinę valiuta.

Taip pat, pašte mane ispėjo, kad turiu pasitikrinti ir įsitikinti, ar egzistuoja toks gavėjas, nes siusti pinigus organizacijom 
afrikoje draudžiama. Pinigų perlaida galima tik asmeniui.
http://www.post.lt/lt/privatiems/finansines-paslaugos/perlaidos/salys-kur-siunciama-Western-Union-perlaida

Taip, pat reikia tikslaus gavėjo adreso, nes niekaip negalėjo rasti tokio adreso Google maps sistemoje. Prašom atsiusti 
nuorodą į adresą šioje sistemoje arba patikslinti adresą.

Jūs turite suprasti, kad pinigai visdėlto dideli, keturi su puse tūkstančių eurų. Todėl aš turiu būti visiškai atsargus šiuo 
klausimu. Ir manau, kad kaip patyręs advokatas kuris gaus procentus nuo šios bylos turi pasistengti sumažinti mokesčius.

Laukiu tikslinančios informacijos.

Levas
„Nuoširdus laiškas“ iš negrų:
brangusis tėvelis
Labas vakaras. Tikiuosi, jums yra bauda, bandykite sekti instrukcijas advokato Po perdavimo ateisiu ir toliau už savo 
mokslą savo šalyje, prašome Daddy pabandyti padėti man šią sąlygą nes aš esu blogos būklės čia mano šalyje. tu esi mano 
paskutinė viltis šiame sandoryje daddy prašome girdi mano šauksmas
Laukiu Jūsų atsakymo greičiau daddy

Jūsų dukra
Elizabeth
Papildymas nuo advokatų:
KWASSI  CHAMBERS & SERVICES
01 BP 429  Abidjan in Cote d’Ivoire
Telefaksas: 00 (225) -780-536-71.
Kontaktinis asmuo: Hon: N'guessan Kwassi

Gavau Jūsų elektroninio pašto adresą ir turinys gerai pažymėti Esu čia, kad jums žinoti, kad jums yra susijusios su tikrais 
kamerų, taigi jums nereikės bijoti bet kokios rizikos, nors tu teisus kruopščiai tačiau mokate šiuos pinigus padaryti viską, 
teisinė iki čia, tai ten savo šalies teisę.

Siųsti mokesčius į mano sekretorė sąskaitą čia yra informacija s: Štai rekvizitai My sekretorius:

Bank Name: Bank Of America.
Beneficiary: Uko Francis Aroke
A/C Number: 08059480019
IBAN : CI 93 C103 2010 0400 1913
Bank Address : 01 BP 4132 ABIDJAN 01 COTE D’IVOIRE.

Esu čia jums pasakyti, kad jūs esate išgelbėti ranka ir immedaitely atliksite šį bankas banko indėlių iš 4550 € eurais ar 
popierius darbai bus padaryti ir jūsų fondas bus pervestų savo sąskaitą. Prašome, o todėl Mokėjimo Noriu jus eiti į priekį ir 
mums atsiųsti jūsų banko informacijos, kur jūs norite, banko pervesti šiuos pinigus jums immedaitely šį dokumentą darbai 
finilized. Siųsti mokėtiną kvitą, kaip jums siųsti mokėjimą šiandien.

Receipiant Adresas: Rue Botreau Roussel Av. Delafosse 01 BP 429  Abidjan in Cote d’Ivoire.

Eiti tiesiai į savo banką ir pasakykite jiems, kad jūs norite pervesti pinigus į šią sąskaitą informacijos manimi jie padės jums 
tai padaryti.

Linkėjimai.
Hon: N'guessan Kwassi.
Aš kiek suprantu, kažkur vertime pasimetė apmokėjimo variantas per Western Union.



Dar vienas raginimas:
KWASSI  CHAMBERS & SERVICES
01 BP 429  Abidjan in Cote d’Ivoire
Telefaksas: 00 (225) -780-536-71.
Kontaktinis asmuo: Hon: N'guessan Kwassi

Aš noriu žinoti, kas vyksta, kai jūs siunčiate mokesčius, nes nuo paskutinio mano elektroninio pašto Nesu girdėjęs iš tavęs 
aš noriu, kad man duoti atnaujinti, kai jūs mokate šį mokestį už šiame dokumente darbų. Laukiu išgirsti iš tavęs, kaip tu 
reaguoji į šį laišką dabar.

Linkėjimai.

Hon: N'guessan Kwassi.

Mano atsakymas:
Sveiki,

Man atrodo keista, kad jus nurodėt visai kitą asmenį kaip pervedimo gavėją.
Prašom paaiškinti koks ryšis tarp Uko Francis Aroke ir jūsų advokatų kontoros.

Levas
Advokaitai:
KWASSI  CHAMBERS & SERVICES
01 BP 429  Abidjan in Cote d’Ivoire
Telefaksas: 00 (225) -780-536-71.
Kontaktinis asmuo: Hon: N'guessan Kwassi

Uko Francis aroke Mano kabinetas secratary jis ketina gauti pinigų iš banko immedaitely jums atsiuntė, nes čia yra daug 
žmonių banke i taithe banke linija yra daug ir aš labai užsiėmęs eiti ir stovėtithe bankas linija ištraukiame tai buvo, kodėl aš 
jums daviau mano sekretore Uko Francis paskyrą aroke todėl nereikia bijoti siųsti mokesčius, viskas vyksta dirbti planed.As
iškart siųsti mokesčius gausiu visas Rašto darbai padaryti ir pateikti jį bankui už šį duomenų perdavimas įvyktų jūsų vardu. 
Duok teisingą skaičių, nes numeriai jūs man davė daug: +370689875974 buvo tarkime būti 11 numeriai ne 12 numeriai 
ištaisyti taip, kad aš galiu turėti galimybę pakviesti jus telefonu.

Linkėjimai.

Hon: N'guessan Kwassi.
Mano kiek griežtesnis prieštaravimas:
Sveiki,

Jūsų pateikti dokumentai nepatvirtina, kad jus žengėt nors vieną teisinį žingsnį, kad atgauti palikimą.
Taip pat neatsiuntėt nė tik nei vieno tikrai atrodančio dokumento, kad jūs turite teise atlikti juridines veikas susijusias su šia 
byla.

Taip pat, aš nesu tikras, kad panelė Elizabeth Kenneth iš viso egzistuoja. Aš gavau tik vien kažkokio paso nuotrauką kurioje 
pavaizduotas advokatas. Tačiau aš nemačiau nei vieno pačios Elizabeth Kenneth dokumento. Taip pat aš tik gavau dvi 
nuotraukos kurios tarpusavyje visiškai nepanašios (gal jas skiria daug metų). Tačiau aš visiškai negavau šiuolaikinių 
nuotrauk (ir dokumentų) patvirtinančių nurodytų asmenų egzistavimą. Mano pirmasis prašimas atsiusti šeimos nuotraukas 
buvo ignoruotas.

Beja, skabučių registravimo sistema suregistravo jūsų skambučius- telefonas teisingas, tačiau jus neatsižvelgėt į laiko zonų 
skirtumus ir skambinote vėlai naktį, kai tikrai niekas jums neatsilieps.

Keturi su puse tūkstančio eurų yra dideli pinigai ir tikrai aš jų neišleisių tol, kol neįsitikinsių, kad jie papuls į tinkamas 
rankas.

Levas
Jų atsakymas:



KWASSI  CHAMBERS & SERVICES
01 BP 429  Abidjan in Cote d’Ivoire
Telefaksas: 00 (225) -780-536-71.
Kontaktinis asmuo: Hon: N'guessan Kwassi

Gavau Jūsų elektroninio pašto adresą ir turinys gerai pastebėjo; Perskaičius jūsų laišką šį rytą supratau, kad jums reikia šiek 
tiek iš tikrųjų identifikatorių Ms.Elizabeth Kenneth ir i pavadino ją į mano kabinetą, šį rytą pareikšti savo tarptautinį pasą 
man nuskaityti ir atsiųsti jums taip pat du pełnoetatową nuotraukų, kaip jūs turite taip pat prašoma. Taigi pažvelkite areštas 
pažvelgti ir pamatyti. Aš tikiuosi, kad jūs turite būti patenkinti šiuo įrodymu, kurį Aš daviau jums, įsitikinkite, kad jums 
pervesti pinigus iki pirmadienis, kad galėtume užbaigti šį procesą už šį pervedimą kitą savaitę, aš esuthe pagrindinis 
prokuroras, todėl aš einu gauti kas legalizavimas padaryta dėl šio perkėlimo, kaip tik jūs į mano sekretorė sąskaitą 
pervedamą. Laukiu, kaip jums siųsti man mokėtiną kvitą.

Linkėjimai.

Hon: N'guessan Kwassi.

Mano dar griežtesnis atsakymas:
Sveiki,

Paskutinis patikrinimas kuris tikrai mane nuramintu kogero būtų toks, kad reikėtų padaryti nuotrauką panelės Elizabeth 
Kenneth su kokiu nors mano užrašu rankose. Aš tokios norių nuotraukos, kad įsitikinti, kad panelė Elizabetą tikrai su jumis 
bendradarbiauja ir jūs nesinaudojate senomis Elizabeth nuotraukomis bei jos pasu. Aš noriu susieti Elizabeth arba poną 
Nguenssan Kwassi su šiais laikas ir šia diena. Todėl siūlau padaryti nuotrauką su mano kokiu nors pasiūlytu užrašu.

Tai aš noriu padaryti todėl, kad patvirtinti ryšį tarp minėtų asmenų ir Uko Francis Aroke. Nes net ir pasitikėdamas Elizabeth 
aš pinigus turiu pervesti Uko Francis Aroke, kurio visiškai nepažinau. Todėl norėčiau pamatyti ir Uko Francis Aroke asmens
dokumentą.

Levas 
Advokaitai:
KWASSI  CHAMBERS & SERVICES
01 BP 429  Abidjan in Cote d’Ivoire
Telefaksas: 00 (225) -780-536-71.
Kontaktinis asmuo: Hon: N'guessan Kwassi

Aš jums daviau savo kredencialus, kaip jūs prašėte ir taip pat suteikia jums galimybę Ms.Elizabeth Kenneth tapatybę, o jūs 
nesate tebeatitinka ko tu nori? Turiu darbo darau čia ...................... daug Jei norite man dirbti jūs einate į priekį, ir siųsti 
pinigus aš Jums sakė, kad Francis Aroke yra mano sekretorė pareigas kodėl jums reikia jo tapatybę, kai aš atsiųsti jums 
mano raštus? Prašome aš noriu padėti jums tai padaryti popieriaus darbų, manau, jūs turite sekti mano pamokymą, išskyrus 
eikvoti savo laiką šie pinigai turėjo būti gauti iki manęs, jei ji būtų, kad yiu atsiuntė šiuos pinigus beveika savaitę, dabar jūs 
ne po mano nurodymu.

Klausyk, jei norite tai padaryti operaciją ir turėti savo dalį raginu jus eiti į priekį irthe siųsti pinigus Francis Aroke sąskaitą i 
pavesta tai padaryti. Norėčiau išgirsti, kad jūs turite mokėti pinigus į sąskaitą.

Bet jeigu jūs norite ateiti čia su pinigais ir mokėti sau leiskite man žinoti,The kamuolys yra jūsų teismui Laukiu išgirsti iš 
tavęs.

Linkėjimai.
Hon: N'guessan Kwassi.
Paveldėtoja:
Mielas tėvelis
Labas rytas. Tikiuosi, jums yra bauda, tėtis įtikti ką jūs abejoti su advokatu prašome eiti į priekį, ir siųsti pinigus advokatui 
jūs gavote visus informaciją apie pinigų banke ką jūs abejoti vėl teisininko prašome daddy padėti man šią sąlygą Esu čia 
po perdavimo ateisiu per jūsų šalį iš karto tęsti savo išsilavinimą daddy prašome girdi mano šauksmas
Laukiu išgirsti iš tavęs, kai siunčiate advokatui pinigus



Jūsų dukra
Elizabeth
Mano kliedesiai:
Sveiki,

Šiandien aš buvau banke ir man pasakė, kad atspausdinti dokumentai iš interneto netinka, kad atlikti tokio dydžio pavedimą 
į Dramblio Kaulo kranto šalį.
Banke patarė gauti paštu reikiamus originalius dokumentus ir tik tada jie padarys bankinį pavedimą. Tokios taisyklės 
įsigaliojo visoje Europos Sąjungoje ryšium su tuom, kad padaugėjo internetiniu apgavysčių kiekis.

Prašau atsiusti sąskaitos dokumentus adresu:

Levas Macijauskas
UAB "Vitra"
R. Kalantos g. 16
Kaunas, LT-52497
Lithuania.

Arba apgalvoti alternatyvius mokėjimo metodus.

Su pagarba,

Levas 

Griežtas laiškas iš advokatų:
Subject pasikeitė: From Hon.Barr, N'guessan kwassi.
KWASSI  CHAMBERS & SERVICES
01 BP 429  Abidjan in Cote d’Ivoire
Telefaksas: 00 (225) -780-536-71.
Kontaktinis asmuo: Hon: N'guessan Kwassi

Ką reiškia jus siunčiu originalai šių pinigų, kai jūs turite šį nuosavybės pasikeitimą savo vardą ??? Ar šiam verslui ar turite 
ateiti pasinaudoti šia prastos retųjų mergina? Kas yra jūsų bankininkas, kuris pasakoja jums, kad? Pasakykite jam pasakiau, 
kad jis turėtų būti proto žmogus iš norinčių turėti originalus asmens pinigus, kurie nebuvo keisti savo vardo jūs paprašyti 
pirmosios ir spausdintinės kopijos šituos dokumentus, kai jūs turite popieriaus nuveiktus darbus jūsų vardu.

Turiu tikėti, kad tu žaidi su šiuo klausimu, nes pasų į kitą ir iš kito, kad neįmanoma prašymu, jei norite turėti popierinių 
kopijų dokumentus šių pinigų jūs turite sumokėti šiuos mokesčius, kad šis jaunas mergina pasirašyti dokumentus čia teisme 
Jūsų vardu kaip jo globėjai, kurie atvyko reikalauti jos paveldėjo pinigus banke čia.

Klausyk, jei dalykas%, kuris buvo pasiūlyta jums šis prastos našlaičio nėra pakankamai jums, leiskite man žinoti, kad aš su 
ja pasikalbėti prieaugį jūsų vardu. Bet jei nesate pasirengę šį sandorį, manau, yra geriau man pasakyti, kad aš pasitrauksiu 
jūsų informacija s iš teisėjų ministerijos čia šių Rašto darbų. Jums yra susijusios su registruotų institucijų ir niekas čia už 
savo pinigus ji pasiūlė spręsti, jei jus domina eiti į priekį, ir siųsti pinigus. Jei vienas jūsų paprašoma atsiųsti jam 
dokumentus savo įmonės bus jums išsiunčia asmeniui? Spėju jūsų atsakymas negali būti taip, tu prašai šią merginą atsiųsti 
originalą iš jos paveldėjo fondą? Ne galvoti, jei esate savo batus jums išsiųsti? Jei reikia, kas buvo išsakyta kopijas tada eiti į
priekį, ir siųsti pinigus ir aš atsiųsime originalus jums per DLH Jūsų nurodytu adresu iki tol ši nuosavybės teisė galėjo būti 
padaryta jūsų
 vardu. Leiskite man žinoti, jei norite, čia padidinti procentas% ??? Tiesiog pasakykite savo banką, kurį norite pervesti 
pinigus į sąskaitą aš jums daviau ', jie neturi jokios teisės užduoti jums kvailas klausimas.

Linkėjimai.
Hon: N'guessan Kwassi.

ENGLISH                                  ENGLISH                                    ENGLISH                                         ENGLISH                   



ENGLISH
.......................................................................................................................................................................................................
...............

KWASSI  CHAMBERS & SERVICES
01 BP 429  Abidjan in Cote d’Ivoire
Telefaksas: 00 (225) -780-536-71.
Contact Person: Hon: N'guessan Kwassi

What did you mean by sending you the Original Copies of this money when you have made this change of ownership to 
your name??? Are you for this business or you have come to take advantage of this poor orphan girl?  Who is your banker 
that is telling you that?  Tell him I said that he should be a mad man by wanting to have original copies of person money 
that has not been change to your name you will request the original and hard copy of this documents when you have the 
paper works done on your behalf.

I have the believe that you are playing with this matter because from Passport to another and from another to impossible 
request if you want to have the hard copies documents of this money you have to pay this fees to enable this young girl sign 
documents here at court on your behalf as his guardians who have come to claim her inherited money at the bank here.

Listen, If you thing that the % that was offered to you by this poor orphan is not enough for you let me know so i will talk to
her for increment  on your behalf. But if you are not ready for this deal i think is better you tell me so that I will withdraw 
your information’s from the ministry of justices here for these paper works. You are dealing with registered institutions and 
no one is here for your money it is a proposed deal if you are interested go ahead and send the money.  If one asks you to 
send him papers of your company will you send it to the person? I guess your answer must be no so you are asking this girl 
to send you the original document of her inherited fund? No think twice if you are in her shoes will you send it? If you need 
the heard copies then go ahead and send the money and I will send the Original copies to you through DLH to your address 
by then this change of ownership might have been done to your name.  Let me know if you
 want here to increase your Percentage %??? Just tell your bank that you want to transfer money to the Account I have given
you, they don’t have any right to ask you stupid question.

Regards.
Hon: N'guessan Kwassi.

Kaip matom, perėjom į dvikalbystę!

Mano pasiaiškinimas:

Sveiki,

Mano bankas SEB (http://www.seb.lt) pranešė, kad reikalingos fizinės popierinės kopijos dokumentų norint atlikti 
pavedimą. Paprasčiausiai tai yra kopijos patvirtintos notaro (arba advokato) ir atsiustos paštu.
Pavedimas nedaromas remiantis elektroninėm dokumentų kopijos nebent jos pasirašyto elektroniniu parašų galiojančiu 
europos sąjungoje (http://www.nsc.vrm.lt/)

Dokumentų kopijas prašom siusti paštu į mano adresą:

Levas Macijauskas
UAB Vitra
R. Kalantos 16, Kaunas
LT-52497 Lithuania.

Su pagarba,

Levas Macijauskas 

Atsisveikinimo laiškas nuo advokatų:
KWASSI  CHAMBERS & SERVICES



01 BP 429  Abidjan in Cote d’Ivoire
Telefaksas: 00 (225) -780-536-71.
Kontaktinis asmuo: Hon: N'guessan Kwassi

Matau, kad jūs nenorite padaryti nebėra šią merginą negali jums išsiųsti savo originalus, kol šiuos pinigus turiu ką aš darau 
čia daug aš nenoriu tęsti eikvoti savo laiką su jūs, nes jūs nesate rimtas šiuo klausimu, aš patars ieškoti kito asmens, kuris 
yra rimtas apie šį reikalą. Aš tik atsakyti į Jums dabar, kai esate pasiruošę ir siųsti šią rinkliavos bye bye.

Linkėjimai.
Hon: N'guessan Kwassi.

Atsisveikinimo laiškas nuo paveldėtojos:
Gerbiamieji
Laba diena. Tikiuosi, kad jums yra bauda, advokatas sakė man eiti ir susirasti kitą asmenį, kuris padės man už šį sandorį jei 
ne jūs pasiruošę man padėti šiam sandoriui siųsti pinigus į advokatą bandykite siųsti pinigus advokatui arba i ras kitą asmenį
bus atsiųsti Jums visą dokumentą dėl šių pinigų banke, kodėl jūs abejojančiai vėl 

jei tai yra ne tai, ką mano tėvas man pasakė, kad šie pinigai iš užsienio advokatas padės man naudoti pinigus čia bet mano 
tėvas sako, aš naudoti pinigus į užsienį 
Štai kodėl man reikia jūsų pagalbos 
skubus

Laukiu išgirsti iš tavęs, kai jūs siunčiate pinigus advokatui

Elizabeth

Mano laiškas kuris gal ką nors dar išpeš?
Sveiki,

Man labai nemalonu tai sakyti, bet jūsų surastas advokastas yra visiškai neprofesionalus ir nemoka daryti elementariausių 
advokato funkcijų. Tokių kaip notariškai patvirtinti kopiją, surinkti reikiamus dokumentus ir juos juridiškai paruošti. Aš 
manau, kad advokatas N'guessan Kwassi specialiai vilkina bylą nes tikisi pats pasiimti jūsų pinigus.
Aš rekomenduoju saugotis tokio žmogaus- jis gali jums padaryti ne tik finansinę žalą bet ir jus nuskriausti.
Rekomenduoju kreiptis į kitą teisininką ir net gal kreiptis į policiją, nes jūs tikrai pakliūvote į aferisto rankas.
Šis aferistas nenori jums padėti, o tik pagrobti jūsų pinigus.

Levas Macijauskas 

Beja, gavau naują pasiūlymą į kurį jau atsakiau. Gal dabar pavyks gauti palikimą?:
Brangiausias vienas,
Prašome, neturi būti puolamas šio laiško gavimo. Rašau jums šį laišką, nes mano dabartinis kaip Respublika Dramblio 
Kaulo Kranto pabėgėlio statusą. Mano vardas Petras Izmaelis, aš esu 21 metų amžiaus. Esu vienintelis sūnus savo tėvams 
(Mr. & Mrs. Darlington Izmaelis), aš esu našlaitis. Mano tėvai mirė prieš du mėnesius nuo mirtino Ebola viruso 
Respublikoje Siera-Leonė. Buvau priverstas palikti savo šalį, kurią Raudonojo Kryžiaus komanda, kuri atvedė mane į 
Respublikos Dramblio Kaulo Kranto pagalba.

Mano tėvas buvo rangovas su Siera-Leonė nacionalinė naftos kompanija Respublikoje Siera-Leonė. Prieš mano tėvas mirė, 
jis man pasakė, kad jis nusėda į $4,5 milijonų dolerių sumą banke čia Respublikoje Dramblio Kaulo Krante.

Šiuo aš Respublika Dramblio Kaulo Krante pabėgėlių stovykloje. Nuėjau į banką prašyti pinigų, kaip artimiesiems mano 
vėlai tėvas, bet bankas pasakė, kad dėl mano amžiaus ir mano būseną čia laikomas pabėgėliu, nesu kvalifikuotas prašyti 
pinigų.Bankas nori man pristatyti užsienio garantas, kuris padės man pasirašyti fondas išleidimo dokumento, kol jie bus 
išleisti pinigai.

Prašome priežastis, kodėl aš esu su jumis, tai: -

Aš noriu žinoti, jei esate sąžiningas ir patikimas.



Ar galite stovėti kaip mano garantas?
Aš neturiu banko sąskaitą.
Ar galite pateikti savo banko sąskaitą gauti šiuos pinigus?
Gausite 20% visos sumos, kaip kompensaciją už savo pagalbą.

Prašome, bankas laukia mano atsakymo. Nenoriu prarasti šiuos pinigus, nes jei aš prarandu šiuos pinigus, aš kenčia visą 
savo gyvenimą žemėje, ir aš ne baigti savo išsilavinimą. Taigi būkite sąžiningi su manimi. Aš nenoriu, kad jūs, kad mane 
išduos. Noriu, kad gydyti šią žinutę su absoliučiu pasitikėjimu ir laikykite jį sau niekam nežinant apie tai mano saugumo 
tikslais. Jeigu jums pavyks ir sąžiningas man padėti atsakykite atgal, kad aš duosiu jums informaciją apie banko nedelsiant 
susisiekti.

Prašome atsiųsti man savo informaciją: -

Vardas, Pavardė: ........................
Jūsų amžius: ............................
Jūsų šalis: .............................
Jūsų adresas: ...........................
Jūsų telefonas: .........................

Jūsų atsakymas yra labai reikalinga.
Ačiū.
Našlaitis Petras Izmaelis. 


