
Ämne: Rädda dig själv innan det är för sent

Från: Anonymous@no-reply.se

Datum: 19-08-06 03:26
Till: Recipients <Anonymous@no-reply.se>

18/06/2019 - den här dagen hackade jag ditt operativsystem och fick full tillgång till
ditt konto.

Hur jag gjorde det:
I routerns programvara, genom vilken du gick online, var en sårbarhet.
Jag hackade just den här routern och placerade min skadliga kod på den.
När du gick online installerades min trojan på operativsystemet på din enhet.

Efter det gjorde jag en fullständig dumpning av din disk (jag har all din adressbok,
historik över visningswebbplatser, alla filer, telefonnummer och adresser för alla dina
kontakter).

Jag tittade på de webbplatser som du regelbundet besöker och jag blev chockad över vad
jag såg !!!
Jag pratar om webbplatser för vuxna.

Jag vill säga - du är en STOR pervers. Din fantasi flyttas långt bort från den normala
kursen!

Och jag fick en idé ...
Jag gjorde en skärmdump av vuxenwebbplatserna där du har kul (förstår du vad det handlar
om, va?).
Efter det gjorde jag en skärmdump av dina glädjeämnen (med hjälp av kameran på din
enhet) och limmade ihop dem.
Visade sig fantastisk! Du är så spektakulär!

Jag vet att du inte vill visa dessa skärmdumpar till dina vänner, släktingar eller
kollegor.
Jag tycker att 6500 (SEK) är en väldigt liten mängd för min tystnad.
Dessutom har jag spionerat på dig så länge, har tillbringat mycket tid!

Betala ENDAST i Bitcoins!
Min BTC-plånbok: 18J9UFtou7FA2s7tHW1L5Bqp9ktdTdDkc

(kopiera adressen Btc och klistra in den).

Du vet inte hur man använder bitcoins?
Ange en fråga i vilken sökmotor som helst: "hur man köper bitcoins".
Det är extremt lätt
Bitcoins kan köpas på safello.com

För denna betalning ger jag dig två dagar (exakt 55 timmar).
Så snart detta brev öppnas fungerar timern.

Efter betalning kommer jag att förstöra mitt virus och smutsiga skärmdumpar med dina
åtnjuter automatiskt.
Om jag inte tar emot det angivna beloppet från dig kommer din enhet att låsas och alla
dina kontakter får en skärmdump med "njuter".

Jag hoppas att du förstår din situation.
- Alla dina data, filer och skärmdumpar har redan laddats upp till en fjärrserver)
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- Försök inte kontakta mig (avsändaradressen genereras automatiskt)
- Olika säkerhetstjänster hjälper dig inte.

P.S. Du är inte mitt enda offer. så jag garanterar dig att jag inte kommer att störa dig
igen efter betalning!
Detta är hedershackerens ord

Håll inte ont! Jag gör bara mitt jobb.
Lycka till.

Rädda dig själv innan det är för sent mailbox://///DISKSTATION-4/Mail-Krets/Thunderbird/Pro � iles...

2 av 2 19-08-06 06:19


