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Jeg er en hacker som har tilgang til operativsystemet ditt. 
Jeg har også full tilgang til kontoen din. 
Jeg har sett på deg i noen måneder nå. 
Fakta er at du ble smittet med malware via et voksent nettsted som du besøkte. 
 
Hvis du ikke er kjent med dette, vil jeg forklare. 
Trojan Virus gir meg full tilgang og kontroll over en datamaskin eller annen enhet. 
Dette betyr at jeg kan se alt på skjermen din, slå på kameraet og mikrofonen, men du vet ikke om 
det. 
 
Jeg har også tilgang til alle dine kontakter og all korrespondanse. 
 
Hvorfor oppdaget ikke antivirusprogrammet skadelig programvare? 
Svar: Min malware bruker driveren, jeg oppdaterer signaturene hver fjerde time slik at antiviruset 
ditt er stille. 
 
Jeg lagde en video som viste hvordan du tilfredsstiller deg i venstre halvdel av skjermen, og i 
høyre halvdel ser du videoen du så på. 
Med ett museklikk kan jeg sende denne videoen til alle e-postmeldinger og kontakter på sosiale 
nettverk. 
Jeg kan også legge inn tilgang til all e-postkorrespondanse og messenger du bruker. 
Men ikke bekymre deg for mye. Det er en måte vi kan løse dette personvernproblemet på. Alt vi 
trenger er en Bitcoin-betaling på £8,960.00 GBP, som jeg tror er en rimelig pris med tanke på 
omstendighetene. 
 
Bitcoin-adresse for å foreta betalingen er:  1ARjUvY6MLx4Tz1DSHuPcf6QaR8TkweRo3 
 
MERKNAD: HUSK Å GODKJENTE BITCOIN-ADRESSEN MED OSS FØR du utbetaler for å unngå å betale to 
ganger. 
 
Hvis du ikke forstår bitcoin, kan du gå på YouTube og søke etter "hvordan kjøpe bitcoin" eller 
google for "lokale bitcoins", er det ganske enkelt å gjøre det. 
 
Etter å ha mottatt betalingen, vil jeg slette videoen, og du vil aldri høre fra oss igjen. 
Jeg gir deg 48 timer å betale. Jeg har et varsel om å lese dette brevet, og tidtakeren vil fungere 
når du ser dette brevet. 
 
Det er ikke fornuftig å sende en klage et sted fordi denne e-posten ikke kan spores som min 
bitcoin-adresse. 
Jeg gjør ingen feil. 
Hvis jeg finner ut at du har delt denne meldingen med noen andre, vil videoen bli distribuert 
umiddelbart. 
 
Svar bare for å bekrefte Bitcoin-adressen for betaling, eller du har spørsmål om betaling, klikk 
deretter på svar. Ikke prøv å ta kontakt med meg fordi jeg bruker en e-postmelding som ble hacket 
og utsatt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
Aviso de Confidencialidad: 
 
Toda la informacion contenida en este mensaje es confidencial y de uso exclusivo 
de COSAPI S.A. su divulgacion, copia, adulteracion o cualquier otro tipo de accion 
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estan prohibidas y solo debe ser conocida por la persona a quien se dirige este 
mensaje. 
Si Ud. ha recibido este mensaje por error por favor proceda a eliminarlo y notificar  
al remitente. 
 
(Tildes omitidas intencionalmente) 
__________________________________________________________________________________ 


