
Emne: Din hemmelige informasjon er kompromi ert
Fra: "Anonym" <vinomorava@seznam.cz>
Dato: 26.02.2020, 11.53
Til: Recipients <vinomorava@seznam.cz>

19/12/2019 - på denne dagen hacket jeg opera vsystemet di  og fikk full lgang l kontoen din.

slik klarte jeg det:
i programvaren l ruteren, som du gikk online gjennom, var en sårbarhet.
jeg hacket ne opp denne ruteren og plasserte den ondsinnede koden min.
da du gikk online, ble trojanen min installert på opera vsystemet l enheten din.
e er det gjorde jeg en full dump av disken din (jeg har all adresseboken din, historien om
visningssider,
alle filer, telefonnumre og adresser l alle kontaktene dine).
jeg så på ne stedene du besøker regelmessig, og jeg ble sjokkert over det jeg så !!!
jeg snakker deg om ne steder for voksne.
jeg vil si - du er en stor pervers. fantasien din er forskjøvet langt borte fra vanlig kurs!
og jeg fikk en ide ...
jeg lagde et skjermbilde av voksnesidene der du har det moro (forstår du hva det handler om, ikke
sant?).
e er det lagde jeg et skjermbilde av gledene dine (ved hjelp av kameraet på enheten din) og limte
dem sammen.
viste fantas sk! du er så spektakulår!
jeg vet at du ikke vil vise disse skjermbildene l dine venner, familie eller kolleger.
jeg tror&nbsp;&nbsp;<b><u>500 euro&nbsp; er et veldig, veldig lite beløp for min s llhet.
dessuten har jeg spionert på deg så lenge, e er å ha brukt mye d!
betal kun i bitcoins!

min btc-lommebok: 16pMmNFgXonuunp9ErfNjN4jMy9rNxa2Hh

for store og små bokstaver (kopier adressen btc og lim den inn).
du vet ikke hvordan du bruker bitcoins?
legg inn et spørsmål i hvilken som helst søkemotor: "hvordan lage btc-lommebok", "hvordan kjøpe
bitcoin" det er ekstremt enkelt
for denne betalingen gir jeg deg to dager (nøyak g 55 mer).
så snart de e brevet er åpnet, fungerer meren.
e er betaling vil viruset og de skitne skjermdumpene dine med deg selv ødelegge automa sk.
hvis jeg ikke mo ar det angi e beløpet fra deg, blir enheten din låst og alle kontaktene dine
vil mo a et skjermbilde med "nyter". jeg håper du forstår situasjonen din.
- ikke prøv å finne og ødelegge viruset mi ! (alle dataene, filene og skjermbildene dine er allerede
lastet opp l en ekstern server)
- ikke prøv å kontakte meg (du vil selv se at de e er umulig, avsenderadressen genereres
automa sk)
- ulike sikkerhetstjenester vil ikke hjelpe deg; å formatere en disk eller ødelegge en enhet vil ikke
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hjelpe, siden dataene dine allerede er på en ekstern server.
ps! du er ikke mi  eneste offer. så garanterer jeg deg at jeg ikke vil forstyrre deg igjen e er
betaling! de e er åresord
jeg ber deg også om å oppdatere an virus regelmessig i frem den. på denne måten vil du ikke
lenger falle i en lignende situasjon.
ikke hold onde! jeg gjør bare jobben min.

lykke l.
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