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7 gods n 
,a I sak. (anteckna f6rwt � pe,nons yrke, namn, f6del ... 11d, bostad, t•I•on oel'I arbetsgivare - olllnd g:::: k6n, tlcter, algM1n1en1 och klldsef -bertrt tordona reo nr, tabnkat, typ, tramo0.11, ltrP, m m  aamt annat goda med n�grann bMlulvninsi. lreftar 6vrl� aak:Uppgitter med angivand• av ev hållpunkter 16r tider och platnr uimt �&mn ng av uppglttallmnaren, trovtr i;het ocl'I ev 1pr1t •  •ll•r narkotl ..... � 

5cilödin berättade A.tt · :,on sat-c i framsäte! i Jen taxibil eom larmade 
ambulans och po:ia ert�r ,nordet, !lon satt till höger om taxichauffören, 

Scr.'ldin hör plötsli6t tv� aQi;;llar i u: .. x1iitili snabb följd, Då hon titta> 

mot �unnelgath�/Sveavägsnoch morJplatsan, ser hon tre personer, En person 
ligg.·•r :;,J. raa.rken oc'h ,m annan står lutad ')ve::- denna person, Schödin ser 
en tredj� pe:rson, bakifrf.n, för,,vinna eprinsRAe in Tunnelgatan :not Brunke-
bergstunno,ln, 

rock/ 
SIGMA1EKC:NT f Personen är iklädd an Glörk lång ' Schödin kan inte säga :<a;eEa• 

var för eor.!;s kappa, 3on ser att kappans längd är ca till 
knäna. JCh att kappan/ro<:i<:en fladdrar till då per�oa.en a.vl���sna 
sig. Det�a är allt SchGdin hinner ·-1ppfatta. av gll, 

Schödin ser inte/ uppfattar inte att någon per so .. rusar efter pe:-sonen 
som sprang in mot Bru.ni<:ebergstunneln, 

Schödin henn inte uppfatta om personen som sprang b-'l.r på någoniin5, 
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