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Pru Nordström är änka 
somm vetter mot Sveav. 

Fru N satt och tittade 
en stund fram till den 
(man o kvinna) som sår 
Då de kommit över till 
samma över&åneisställe, 

och bor ensam i lägenheten. Vardagsrummet har två fönster 
:i::tt av fönstl!rna utgörs av enå dörr ( balkongdörr) • 

på TV-s l!ista J:!rogramm som var en långfilm. Hon går efter 
stängda balkongdörren OClt. tittar ut. 
över Sveav. Eå översång" stället vid 

Hon ser då ett Ear 
Adolf Fredriks k;i:rkog 

andra sidan den med jämna nr ser hon en ensam man gå över 
Hon ttpar dock kontakten med honom då han kommit över til 1 

den nordligt gående trafikens körbana. Kan endast nämna att han var mörkklädd. 
Hon ser så !:!aret gå Sveavägen i riktn mot Kung,.gatan. De går ganska lå!l,gsamt och 
stannar upp och tittar i olika skyltfönster. 

Länkningen till fortsättningen är hon osäker på varför bägge varianterna nedteck 
nas. 

1 • Hon öppnade balkongdörren gick två steg in i rummet och det small-
2 Hon satte sig ner ooh stickade framför TV-n i ca: 15-}0min. Gick därefter upp 

och öppnade balkoo«dörren, tog två steg in i rummet och det small,-

Forte, 
Efter att hon öppnat fönstret skulle hon sätta sig framför TV-n igen, hann dock 
endast ta två steg in mot rummet då hon hörde en m;i:cket kraftif1 smäll (skott) 
hon blev rädd och stod still i rummet varefter hon hörde ett skott till. N d titta 

· - -· 
då Eå klockan som visade 23.22.( mellan skotten flick det ca: } sek.) 

Hon gick fram till fönstret 

folk som skrek och såg 

ner. Såg ingen springa 
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och såg 3-4 J:!ersoner stå Eå "mord platsen" hQ!l hör!ie 

som troligen höll på med hjärtmassage på en .som låg 

något 
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