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Kontakt~ uppgiftslamnaden och har om det kan
finnas n~gon som vet mer om mannen och deras arende

K. W.

arbetade liliiii' Mdnga"statsrAd inklus1ve Palma var marvarande. Hela

fb!"lUiddagenuppehtill siS f man i entren. Mannenvaz- d"r mellan kl. 09.00
och 1.~....30 ech upptradd "mycket nervast. En av miinnenf"rAgade ~ nAgon

frAn regerlngen hade komm1t. och tiiade att mA lean blls '" d &. ~

SINGHAL H'r

SV.~ JAAn" ca 40 ar, satt, Han var grAharig och bade bakfl tkamma t hAr med

:tlintpA frWnre delcn av huvudet. Han var kl!1dd 1 jeans med
oell tradde mycket nervost .•

krafti~t_Qyggda i 40 Ars dldern, alIa tre gav ett sluskigt
intryck •
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Till tips-mottagaren.

For cirka 14 dagar sedan meddelade jag ett tips
jag mottagit. Det avsAg nAgra "mystiska man" sam
setts vid Palmes besok pi Folkets hus, jag tror
att det var den 21 februari.

;.

I jag Ater talat med tipsgivaren, sam nu
ligen finns starka skal att misstanka
- lamnade en nAgot tydligare beskrivning

av de "mystiska", sam inte hade pi platsen att
gora, och sam sigs "springa" i en trappa.
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Beskrivning:

II, bakifrAn mycket lik en i filmen ........
~rekommande skAdespelare, rOde 5ig ~
ite lAngt hAr i nacken", sAg "mycket prydlig ut",

var ikIadd lAng, beige ........... Tipsgivaren ar
saker pA att han "inte ~sallskapet", d v s
de som hade anledning att vistas pA platsen.

Tipsgivare-Jag Qversander detta, dA det inte ar min sak att
bedoma tipsets eventuella varde.

Lycka till.
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