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Tillägg till tidigare lämnade uppgitter om mordet på Statem.1.ui.ster Pallle. 
Dag oob tid som ovan ringde Nordlander/XSB till OTan uppgittlämnare oob 
tick då reda på töljande uppgitter som han glömt att berätta tör polieen 
tidigare under dagen. 
Najic har tidigare berättat bur ban observerade paret Palm• där de passerade 
korvkiosken som ban arbetade 1 på ca 2 metere aTetånd trån honom. lian bleT 
genast intresserad av paret med tanke på att ett etatsminieterpar kan gå en-

3 

samma utan synlig bevakning, endast kan ske i iverige. Då paret pal!llerade hono m 
kunde han se att två yngre Välvårdade personer gick ca 7 meter tramtör paret 
,a:uie aa.mt en ajall�,D klädd !i:!D f kn!;C:Ug, 08 180 cm lAng, mötkbåi:ig, man gick 
ca 3 meter bakom paret. Då han Tille 88 vidare vad paret Palme tog e� till, 
bleT Najio störd av 2 st killar samt en tjej i ca 20-25 årsåldern Tarav minst 
1 aT killarna Tar berusad. De beatällde en korv aT Najic och etällde,amtidigt 
ett glasa öl med glaee i på bll.n.ken 
ade kontakten med paret Palme och 
Dessa uppgitter om de tTå k:l.llarna 

på konkioeken. Detta gjorde att jic tapp 
personerna tramtör och be.kom paret Palme. 

och tjejen bar Najic glömt att tidigare 
berätta tör polisen. Enlig-t Najic bar dessa personer hatt stor möjlighet att 
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ee personerna triudör och personen bakom paret Palme då Najic själv tappade 
ögonkontakten med de inblandade personerna. Vidare kan också de tre yngre 
personerna hatt mö�lich•t att ev. lQlcca se itall någon eller några personer 
närmaet eig paret Palme då de passerat Najics korvkiosk. 
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