
§id nr

A:  Bå  iigger  du  ää  bekvämt  scm  möjligt  och  Slappnar  a¥.  Ltignt  ®ch  Bkönt.
ninä  armar  känns  tyngre  och  tyngre.  Alla  m"kler  släppna§  av  ...
ail@  "skl@g  i  kr®ppsn  siappnas  ay  mer  Qch  merS   höqgp  srm  slappt  ®ch
tmg,  Sisppt  Qgh  tung*   Tur#sorn  bly.  Alla  "skler  i  `arJnen.  Fu&lständigt
avsiappnad.  Vän§ter  arm  slappt.  Slappt.  Tung  som  bly,ålla  miskler  i  a¥®m
fti£i§tändågt  @¥§1appnade.   Vänster  b@n  glapp*  Öch  turigtr   siappt  ®ch  tungt.
Aiia  "skler  i  henet  fuli§tärdigt  awslappnadg.  Höggr  ben  slappt  och  tungt
Ällå  "skl8r  i  benst  fullständigt  Bvslappnsde.  Ryggfflusklgma  avslåppmde.
Avspända.   Ändning  lugn  ®eh  åv§pänd.   Lugn,   avspänd*   Äxlarnå  sv3pänd&.

Ngiekmtisklernm  givspändå£   H&ismugkierna  avspårtda*   Ääkmusklepm[  Svspändå.

Ånsiktsmu3ki£rnä  avspändå.  Älia  muBkler  sv§pända  ©t:h  m  när  jag  räknar
långs@mt  til±  tjug®  sä  äkar  avslappningEn  ännu  mBrå  samtidigt  som  du  för~
gjunksr  djupamS  djupsre...  Konc=entrsr  dig  sjäiv  gn  skunti  på, din  egsn

andnimg.   Tänk  på  det,   1ugn,   varjs  gång  smm  du  and&s  uå.   Varj©  gåpg  scHri

du  ända§  ut  så  kån  du  sjunkä  ännu  djuparg...

• ltiis Q} am blank"m a8\*nöa sicnTi iorffittningsö&Ö, Exm''spamngsthet©nspam„r-ät:o#må%
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Ucpgiftsiämnam @l`am&mn och tärrffim`n}

PrBrrmori&

T    Två,  tre,   f¥ra,femSssx£sju,åtta,niQ,tio  djupare  mh  djupårg,  elvå,   tolv,
tretton,   fjort®n,   fe"tQn,  sexton,  djupare  och  djuparg,  §jutton,articmSnittiQn,
tjugo,  lugnt  ®ch  skänt.  Nu  när  jsg  f®rtsätter  att  räkm  tili  tretti®  så
kan  du  §junida  dubbelt  så  djL!pt,   tjugoen  (Arvidsgon  forgättar  räkna)
lugnt  och  skönt.  "  fartsätter  jsg  till  fyrtia,  (Arvid8§on  foStgätter
päkna)  (ohörbart)  (Arvidssön  fortsätter  räkna  tili  fmtio}*
Vmjg  gäng  sen  då  du  andå§  ut  så  kan  du  försäk8  (ohörbsrt)  Sjunkå
ir*  ämu  djupare.  Så  kan  du  gå  tiilbsks  till  kvällen  dä  01t{f  Paims  biir
mffirdåd.  Du  kommer  att  minnss  precig  hur  det  var,  Du  kan  berätts  precig  hur
tigt  gick  tili,  vad  det  var  som  du  upplevde  mh  bara  vad  du  såg.
¥ad  är  det  §®m  du  upplsver  just  nu?

&=   (Öhörbart)

Ä:  Vad  känrter  du  just  r"?
8:  Jä*   jag  känner  mig  spänd*
Ä:   Ja,  du  kan  §lappna  ay  ämu  mer,   bara  sjunk  in  ac>h  §lappna  av  ännu  mer®

Ingenting  kam  hända,   inget  f-åriigt  kan  hända.  Bar&  siappna  &v.  Jag  fort-
sätt®r  räkns.   (Ar¥idsaan  räkmr)  Vad  är  de}t  §am  du  sgr  juåt  nu?

8=   {Öhörba?t}

Å:  fiå  tiilbaks  då,  du  stär  där  på  gata,  håller  på  "=h  tar  ut  p©ngar  (ohärb@rt)
häii  fa§t  ¥id  dst  mim®t.  Ni  stär  där  och  tar  ut  pengar  {ahörbart)  vid
automat®n*   Vad  gör  du  ssn?  Vad  ss  du?

8=   {ohärb®rt)

Aä   Vfid  gör  tiu  då,   v&d  gör  du  gen?

8!  5©fi  går  jag  ut.

Äs   &är  u&  på  ga£8n.   Vad  ser  du  dä¥

8:  Bet  är  märkt*
A;  Ssr  du  (ahörbart}
8:   {®hörbart)

Å:   Jå«

` l*lR öj orr} b£ar)k8«6fi används som !ort§ä"cingsbffid, Ex 2: Til! spaningsehsfens pärm {i nr~följd jncim avsnit{)
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Utskr"atum

8=   {öhärbart)
A:   Vad  händer  §en?

83  0Et  händer  inte  så ®ycket.
A§  Våd  gör  du  för  nåntifig?  Vd  gör  du  själv?
8g  Jag  stär  där  och  tittsr*  Ssr  rolk  sQm  konmar  och  går  {ohörbart)
Aa   V@d  händer  sedan  då?

B€  Där  sitter  en  kvinna  pä  huk.  En  sm  liggep  ner.
Ä3  Ser  i:±u  någon  aman  psrBon  i  närhetm?
E}=  fl@t  är  trångt.   {ahärbårt)  Vad  är  dst  Bam  har  hänt.   Varför  åiggsr  gn "an

{ahörbsrt)
Ä3  58r  du  hur  hån  §er  ut?
Bs  Ngj,  jag  ser  bars  föttern8.  Hsng  §kosulor  {Qhörbart)
A2  Hur  sår  kviman  ut  då.  Är  hon  på  huk?
Bs   Hm  Står  på  huk.

A=    Ja®

8:   (Qhörbart}  Hm  §kriker*

Ä=  Vad  §krikgr  hon?  Hsn  du  härs  vad  hm  skriksr.
Bä   {tiäpbart}

Ä=  Hur  långt  dänifrån  är  dst  du  stod.  Fråri  dig  tin  hema.
Hur  många  m®t©r?

BS  fffl  kmgtk€  sgx  {®härbårt}   bittar  på  mig.
AS  ¥ittar  hm  pä  dig.
8=   ja.

Ä=   Käms}eE  dti   iftgem  hsnn8?

83   J&.

Ä=  Är  du  den  §cm  är  närmast  heme,  eller  är  det  någmn  sm"n  8"  är
närmare.  Kån  du  se  det?

8=   Nej.

Ä=  Bet  ser  du  inte.  #r  d`±  närmask?

8£   Ja,

Ä:  K®n  du  ae  tydligt  mönnsn  söm  ligger  pä  gat&n.
8:  Ja,  fättern&.
A:  Det  ser  du.   I"}entinq  "Br?
8=   Ja,   kroppgn,   nagot,   liggBr  på  magsm*

OA:  LiggeF  pä  magen.

• ffiffi ® öm t}län!€Öt{än advänds sam flBrtsästö!ösaöi!adt Ex 2: Till spaining§ch®fens päm (i nr-följd inom avsnjtt)
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Uppsiftsämnabre (®ftaJnämn o£h iömämn!

Ulskriftsdåtum

A=  Ssr  du  nägot  mer,  där  hån  ligger.  Det  du  sBr  här,   vad  kärmer  du  nu?
BS   (ohörbsrt}
A=   Vad  tror  du  har  hänt.   ¥8d  tr®r  du  hsr  härit  mann©n?

8=  Har}  har  blivit  §kjuten.
Ä=   H@n  blir  åkjuten.   Här  du  §k®tt©t?

8:   (ohärbBrt)
Ä:  ]a,  br8,  håll  fsst  vid  dem  Bynen.  Du  ssr  stt  han  står  åbiand  står

han  (ohörbårt)
8=   {ahärbsrt)
Ä=   Rökm®1net.   Det  ser  du.

8=  Han  knäar  precis.
Äg  Ser  du  vap  rölfflolnet  k"flmer   ifrån?

8:  Bet  stär  nån.
AS  Hur  §er  han  ut  den  du  3er  stm  står  där,  bredvid.
8:  Häri  syns  inte,  han  mer  kärms  att  han  står  där.  Det  är  nån  sem..
Aä  Ja]  det  är  nån  som,  du  3äger  ått  du  känner  att  d®t  står  nån.

Kan  du  ss  var  röken  kam  ifrån.  Röken  från  gn  pi§tQl,  trar  du.
8:  Jg,  det  ser  så  ut.  Röken.  Jag  88r  inte,  pistQl.
Ä;  öL±  ksn  inte  se  pi§talen.

8=   Nsj.

A:   Nej,   Qch  du  ser  ifigen  {Qhärbart)

Bs   {Qhörbårt}

Ä=   #a*

8=   gn  hand,   en  arfm.

A=   5er  du  en  arm.

8:   Ja®

Ä5  Håller  du  denna  {ohörtiart}

8=   {®härbart)  Seg.}  tar  ham  bflrt,   pä  skuldran,   läggsr  upp  hand@n  på  @xgln.

Aå  Jaha,  är  det  mamen  du  Ber?
8=   Ja®

A=   Sem  han  lägger  upp  handeffi  pä  nån*

8=    J&®

• lÅ#is gi om blanå<etim aft\änds söm iäsäRftS®!äd Ex å: Till spaningschefens pärm |i nr-¥öljd inom avsnitt}
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s,dnr  r

Äs   {Ohörbart}

B=  ttiäriart)
Å3  Sftm  du  hEr  inte  §ett  pi§tolen,  du  hsr  inte  sett  att  han  lyft  vänstr@

armars  Öckå8?

8=  Neja  därför  antar  jag  att  hsn  har  den  framfär  sig.
As  Dm  vänstra?
8=    MmJr

A:  m  är  heit  gäkgr  på  att  dgt  är  högra  årmen  s®m  du  ®®r  s"  iyft8?
8;  J8.   INte  säker  på  om  han  tar  i  honam  eller  ®m  han.
A=  Nejs  dst  äF  du  inte.  Det  är  int6  säkert  att  han  hsr  tagit  i  dBn.

öu  har  §ett  att  högrå  amem  lyfts  met  hsnm,  mot  ryggen,  då  på  nåt  sätt*
Bå   Ja,  iBot  skuldran.

Å:  Mdt  skuldrsnS   h5g©f  gkuldra.

BS  Nsj¥  mqt  vängtgr,  jQ,  mt  höger  skuidrå.
A:  Det  sar  du  tydligt?
BS  Ja,  var  n®g  mr  tili  häger  än  tin  vänster.  Dam  är  ¥äldist  när®  varsndr@,

©fi  att  döm  nä§tan  gär  ihQp.

!    A=   RökmlnEt?

.  ! :: ::å ::::::t,
B;  Hän  som  ökjuter*

A:  På  dem  saim  blir  skjuten?
83   Ja*

Å:  gller...?
8;  Bgr}  som  gkjuter  lite  bakflm.

A:  Ja,   höii  upp  ¥äpr¥®t.

E:  Ett  par  deciHH3tep,   tre  kanskg*

A=  Är  han  så  närä  inpå.

CBS   ±ns   han  ¥@r  kan§kB  {®härbart}

A:  Alådele§  inpå€
• tg¥lts si c*rTi biänketien används söm fortgattningsb!ad`
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Utskmsdatum

5e   bandbytc Bid,    5

Band  1,  sid  8

{lång  tystnad)

Ä:  Ser  du  nånting  nu?
8:   Jät*,,

Nära  den  som  ligger?
Pr-eeis  utanför ..... {ahörbart)

A:  Är  den  park®rad,   finns  det  männi§L'or?
R§   {®härbart)  en  kort  tid

Ä;  JaS  hur  lång  tid.  är  den?i!BEfrån  mannen  som  ligggr  pä  gatan?
8§   t.(chärbart)
Äs  Kan  du  s@  några  ansikten,  på  några  sm  är  i  bilgn?
8=   Nej*   (Öhörbart)

A:  Du  s®r  att  det  är  mämisk®r  i  den?
Bi   Ja®

Ä;   När  månnen  med  {ohörbart}  kan  du  ge  honom?

(ffihörbsrt}
8€  Ja.  Han  har  gått  därifrån.

Hsn  Eiom  ia  handen  på  &xsln.

A=  Hur  vgt  du  dst.

8:   {ohöpbBrt}

Ä=  B©t  gjorde  du.  Hur  ser  h&n  ut  då?  Du  såg  hsn  {ohörbart}

Hup  stå£  hgn  ut*  När  knnk¥¥ä£ohärbsrt)
83   (®hiirbäFt}

Ä=  Hur  lång  (ohärbart)   kan  du  §8  det*

8=   8an§ka  (®härbart)Jag  §©r  f.ätt©rnE.

A:   {®hörb&rt}  Du  ®®p   Föttepna.             S

8:   {ohörbaFt}   grova  §k®r*

Å;   Är  d©t  käng®r  e}l®r

B:NN©j,   det  är  någr@  l&gskQr   {ohäpbårt}

• i%b Qi om blank®tten arwärKk som fortsäftringsölad, Ex2Tmspanmg§chefenspamhföndinom¥nift)
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Uppgiftslämnam iBftemarm och fömaffin)

mskrittsdatum

såk

8:   (®hörbart}

A:  Ser  du  att  (ohörbart}
8:  Han  ger  intryck  (ohöriart)
Ai   (ohärbårt)
8=    Jå®

Ä=  £©r  du  (ohörbärt) tjcH=kar€  8ul8.

8;  {ohörbart)   gsr  intryek  av  en  tjockare  sula.    A:  Ssr  du  hur  han  är  klädd  fäp  öv¥ig
A:  H&r  han  något  på  huvudet?

BS    Ja®

Ä=   V&d  då  för  nånting.

8:  5er  L±t  som  en  stickad  mösaa.
A:   5tiek&d  mö§sa,   gn  gån  här  mBnar  du,   toppluva.

8:  Naj,   ingen  ters  på  {8Lriirbart)
A:  Ja.   {ohörbapt) du  det  tydligt  att  det  är  gå.
83   (oh£:i¥bapt) inte  tydligt.
Ä:  MBn  du  tror  att  det  är  en  rissa  hån  har  på  §ig.
8g   Ja,

Äs  Hur  iång  kan  han  ha  varit?
8:   ¢Qhörbart)            Ä:  Är  hån  iängre  än  du?  8=  Ja,  jag  tror  det.
A:   Kångke  (ohörbart}  du,  men  han  lägg€r  hånden  på  åx®1n  på  dn©  häp

p®p§miain,   a@r  du  dä  vem  ©omär  längst,  är  h&n  lika  lång,  ®lleg  längpe
eli©r  kortare  än  dgn  §®m  han  läggsr  handen  på  axeln  pä.

8:  Verkår  något  iängr©.
Äg   D@t  gäp  han*

Bs   3åS   dst  är  int©  myek®t   (BhSrbart)

Aå   {ohörbart}  Kan  du  S®  hårst?  (ahörbart}
Du  ksninte  §8  am  han  hiar  fflörkt  ellegijust  häF.   (®hörbarå)
oiii:i  han  håp  mös3&  Eåsig  E2ller  am  dst  inte  b&ra  är   {ohärbart)

BQm  du  ser.

8=   {ohörbart}

Ås   tyc>k©r  du  (ohärbart}   Har  hSn,   v&d  har  han  för  Eläder  fäf  äv±ig£S

håF  han  jackä  ®118r  t¥äja  äll@r  vad  kan  d©t  ha  varit  förnånting,
8:   (8häpbart}

' lfylk ei on.\ btånks«en används som tortsatm!ngsblåd` Ex 2: til! spaningsch©{ens pärm (i m-följd inom avsnitt)
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sak

8g

A:  Ja,  du  ser  inter  det  tydligt.
8;   Nej.   {ohööbart}   hal¥1ång.
A€Walvlång?

83   Ja®

AS  Var  det  en  lång  jsck8  {ohörbårt)
8:  en  bit  på  låren.
Ä:  En  bit  på  låren?
8:  Jal
Ä=  Hur  ser  det  ut  i  an§iktet?  Du  ser  (ohärbsrt)

Du  sa  att  han,  när  han,  går  sin  väg,  han  kliver  sa  du,  §sf  du  hanom,
du  ser  inte  ansiktet  då  från  sidan?

8:  Nej*   (ohörbart)

Ä:  Vrider  han  huvudet  så  att  du  intö  kan..
8=  Upp  från  fflej.    Han  går  tillbak  (ohörbart)
Å:  Tittar  han  åt?
8:  Han  tittar  (Qhörbart)  trottoaren.
Ä:  Dän  {ohörbart}  mamen.  Vände  han  sig  om  och  tittar  när  hsn  går,  ell©r

då  hsn  gått  förbi.
8:  Nej,  han  tittär  på  {ohörbart)  hsn  vände¥  sig  {ohärbart}  vridsp  höger  åxgl.
Ä:  Och  tittar  bakät.
8=   Ja*

Ä:   Våd  gör  han  sgn?

8!   Han  går.

Ä:  Han  går.  Hm  springep  inte  utan  h©n  går*
8:   Nä.

å:  Går  han  lugnt?
8:  Jå,  bestäfflt  så  att  §äga  (Öhärbsrt)  b®rtå
Ä:   Så  är  hån  b®rtå.

8:   (ohärbart)
A:  Ja.  MBn  dtj  §g¥  att  h&n  då  gär  "h  tittag,   få¥  du  rSågot  intryck  hur  iång

h&n  är  då?  Är  han  övep  med©ilängd?

8:  Ja,  det  är  s¥årt.

• tfy!!s ej om bLanket!en används som fcmsättningsblad^ Ex 2: Till spaningschefens pärm (i nr-följd inom avsnitt)
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Pfc-a
Utskrmsda{um

A=   Ja*

8:   (ohörbart)  långt  intryck,  han  ser  inte  lång  {ohärbsrt)
A:   {ahörbsrt)  kraftigt  byggd.  Är  h&n  axelbred  ellgr?
8:  Nej.  Han  verl<8r  spänstig.
A!   Sp&nsti97

Bg   Jå*

Ä:  Hur  ssr  du  det?
8}   På  st@gen.

A:  Har  han  spänstigs  steg?
8=   Ja*

Ä:  Du  om  vi  går  tillbaks  nu,  att  han  iägger  hand@n  på  ax@ln  på  den  här
mgmen*

8:  Ja,  det  gär  han.   (ohörbart)
AS   Ja~   (ohöFbart}

8;   {o}.i}{Srbart)   smäller  det.

Ä:  T¥å  §k®tt  i  snabb  följd.
8:  Ja,
A:  Kan  du  uppskattå  hur  långt  det  är  ffleålån  sk®ttsn?  I  tid?
8:   {Öhörbart)

A:  %an  du  se  ¥ad  som  hände£  när  du  hör  dt±t  första  §kQtt®t?  ffiu  sa  att  han

lägger  upp  §in  hand,  är  dgt  vänst©r  hand  han  iägger  upp  på,  kan  du  sg
det  {störbärt}

BS  NsjS   tiet  är  häger  hand  hsn  iägger  tpp  på  mannen8  {Qhörbsrt)
Ä:  Bet  ser  du  tydiigt.
BS   {ohörbart)   håiaBr  ®m  h  an.

A:  8eh  så  smällör  skott*  5ör  du  döt.
8:   N©j.

Å:   Men  du  hör.

8!   Jag  hör.
Äs   Så  du  kan  inte  se  am  hari  skjut®r  Qeh,  m®n  du  s@r  t¥dligt  att,   ggr  du  d@t

att  hånS  handen  ligg©r  på  hans  högFa  axei.
Bä   (Öhäri}art)   ser  inte  händ©n*

Ä3   (®härbart}  ser  du  att  hån  Sträeker  upp  en  arm..

• !fylS Ö om blanksttm används som foftsättniftgsbLad. Ex 2: Till spaningschefens pärm (i nr~föijd inom avsnitt)
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8:   JS,   scm  {ohörbart)
A:   Preeis  som  am  hsn  skulLe  hållå  Qm.

8:  Lägga  handen  på.
A:   Jäha®

8=  På  §kuldrsn.

A3  Ö€h  du  ser  inget  vapsn.  Det  ser  du  inte  alls.
8:  Ngj,  jsg  ser  ingsn  hsnd  heller.
Ä=  Ngj,  ingen  hand  heller,    §er  du  röken  från  pist®ien?
8:  Bst  §t3m  ett  moln,   två  ©tycken*

Å3   Två  sty€ken?

8:   £å.  §orn  (ohörbsrt)  dom  går  i  varandrå.
A:  H"r  långe  är  det  mellan  skottgn?  Kan  du  bedöma  det?  Hur  måriga  sekundsr

kan  d#t  vsrä?
83  Jsg  vgt  in£e.
Ä=  Du  är  inte  säl<er  på  det.
Bä  Ja,  det  är  rätt  tätt.  Pang  Pang
Ä:  Kån  du  aEe  när  fmmen  faller?

8§   Jät  har3  är  pä  väg  ner.

Äs    Ja®

8:   {ohörbart}

A£  Han  äp  på  väg  ner  i  gatan.
Bs   Jål

A§   D©t  sgr  du?

8:  Ja,
Ä:   S£r  du  nägat  m®ra?

8:  (o"rbårt}  till  vänst®r.
Ä:  En  ingm  scHfl  står  tiil  vänster?  Var  dgt  ham  sam  tiu  Er®r  sköt?

8:   Ja`

A:   (ohörbart}  åitg  tiil  vänster.
B:   (©hörbart}   titt8¥  n©r  på  m®nn®n  go¥!!  gamlå¥,   vsndsr  @ig  m©d  kroppsn,

(Öhörbårt)  ffinn®n  o€h  {ohörBsrt}
A..    3a®

» ff`#s ® Öm b!ankestan ar.`¢önffi sQm törtsätmirtgsb!@d` Ex 2: T" spaningschefens pärrn (i nr-följd inöm av§nltt)
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A=  När  han  går  därifrånS  k®n  du  uppskatta  hur  lång  tid  sfter  si®ta  §katten
§an  hgn  gick  d.ärifrån?  Var  det  "Bd  en  gång,  Ben  msnn©n  (®härbart}  eiler

giek  det  nägpa  Bekunder  förrän  du  (®hörbart)
8:  Han  h&dB  inte  bråttom  i  alls  fåll.
ÄS  D®t  had©  hsn  inte.

E=  (ohärbart}  f"n  samtidigt  så..  rörelse  hels  tid®n,  ir*gtat  stress  eli©¥
A:  Naj.  lkn  går  iugnt  därifrån.
Bg  {ohiörbart}    ror  långt  ifrån.
Ä:  ffl.  ÄrNär  det  här  händer,  vsd  tror  du  stt  det  är  för  nånting?
8=  Att  det  var  nån  som  blivit  skjuten.
Ä3  Ja,  ¥"  tror  du  hsr  blivit  skjutm?  {ohö£bart}  vad  tr®r  tiu.
8=  Jäg  ¥8t  vem  s®m  har  blivit  skjuten.
A:   Ja,   im©n  då  när  du.

E=  Då  trodd®  jag  det  var  en  kvinna.
A;  En  kvinn@  8om  hadB  skjutit.

Bs   Ja*

Ä:  Vårför  trödde  du  att  det  var  Bn  kvinna?
8=  rör  hsn  höll  om  henne.
A€   Jah&.  Dgt  var  så.

8=  Jag  trödde  att  h&n hsde  pi§toien,   §köt  Hä&  vän§t@r  {®härbart}

Ä:  Bet  såg  d*i  aÄdrig.

83  Därfi€j¥  trodd®  5ag  ätt  han  hadB  pi§tolen,  ell®r  §in  krQpp  mell&fi  {ohsrbapt)
Ä:  8er  du  någ®nting  pä  gåtan.  Ser  du  om  dst  kamåt  ut  {ohörbart}
8:   Ja*

A€   V&d  är   dBt?

8:  Nånting  blQdigt  däp.
Å=  ffiEä¢i?caötiöcffir}cÄmRm€hlstc  År  det  my€ket  blod?

8=  Jo  {®hörb&gt)   pinn©r  iväg.   (®hörbart)

Ä€  Går  du  förbi  då?  8är  du  bort  (®härb@rt)  ©ilsE  framåt«
8:  Nsj,   jsg  går  franm!ä£*  PärbiS  ¥id  trott®ark®ntm.   (ohörbsrt} 8n  kvinnlig  pc}iig.
Ää  En  k¥imlig  polås-
Bs    Ja®

F€  DÄ  har  du  gått  stt  glag  då?
Bs   Ja,

• tftlls S om bLanksttm mvänds som (ortsätti`ingsbl". Ex 2: Tlll spaningschefens pärm (i nr-följd inom avsnitt)
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Ä:  H"r  iång  tid  har  #tgått  då?
8:  S®n  skotten  small?
A§   Js*

8€  Ja  (Qhörbart)  minutsr,  kanske  mer.
ÄS  Ja,  men  långt  @fter  att  sk®ttet  small,  Sam  du  såg  stt  hånk±fivkiew

iväg,  vad  gjorde  du  då?
Ät  vilket  håll  (®hörbårt)

8=  Äk  vänstgr,  8nett  bakåt  vänster,  {ahärbart}  in  i  m  pöpt.
ÄS  Du  gick  in  i  en  p®rt.

8=   Ja,

A:  Såg  {nj  om  det  ¥ar  nån  sm  sprang  efter  mamen  sa!n  sköt?
8:  Nej,  d©t  såg  jsg  inte.   (ohörbart)

Qch  sen  km  (ohörbart)  bilar  Qch
Ä:  J&.  Ser  du  ambulsnsen  när  den  ko"r?
8:".
A:   Ssr  du  vsd  sam  händer?
Bi   Ja,  c!€:m  ba€kar  upp  på  tr®ttoaren.     Så  kQflmer  en  bår  ut.

A:   Irmän  ambulånsen  kiDm,   ¥ar  d®t  nån  @om  gick  frsm  till  den  skjutne?

Bs    Ja®

A;  Koimer  du  iftåg  dst.
BS   Ja,   dst  v&g  gnS  d©t  var  två  tjsjGf.
A:  Tvä  tjejer?
8:  Ja,
A:  Näf  Får  äu  Feda  på  vem  det  äT  sam  är  Bkjuten?
8:   P®låsen  korn  (ohöpbsFt}

Ä:   Sä  du  vå§st©  ints  inn&n  d®§g?

8:   Nej.

A;   Hur  k"m  det  sig  att  poli©e=n  k®m  hsm  tili  dgj  då?  Hur  kundS  dQm  vgts

a€t  du?
Bå  Jag  hade  lämåt  teieformtH"p  tiii  pQlis@n  för  att  ta  kQntakt.  Det  ¥ffir

två  pQlisgr,   ©n  "nlig  ®t:h  kvinnli©  Qch  ©n  var  (ahörbfir±}
Å:  Hur  käflide  du  sft©r  närS  d@t  känns  sbehsgligt?

8=    Ja®

Ä:   (ohsFbart)
0  8±  När  jag  kam  h®n  eller?

• tfyös ei am biari!<men används som tortsä"ingsb@d Ex 2: Till spaningschetens pärm (1 nr-följd inom avsnitt}
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Äs   Ja*

B3  Ja£  i  och  med  att  (öhörbart)
Äs  Dgt  kändss  otä€kt  hela  tiden?
8=   (ahörbart)  polisen  kQm  och  ringde  på  dörren.
Äg  Vgm  tr®dde  du  att  {oI..törbart)       bliyit  mördåd.?

8=  J]ag  trodde  (ohörbart)  Medborgarhuset.
Äs  Du  trodd©  det  var  nån.

8§   Nån  kurd.

As  Nån  kurd  {ohörbart)  kroat
8:   Ja®

Ä=  JgiS  du  tänktg  att  det  var  något  liknande  §om..
H:  J8,  {ohöpbart)  jag  tänkte,  "  kanske  det  skjuts  mer.
Ä€  Ja.  När  du  upplever  det  här  så  är  det  sndra  gånger,  är  det  någ®n  §killnad

nu  på de  känslor  du  har  nu  jämfijrt  md  förra
8:  Ja.    Det  är  inte  lika  atarkt  den  här  gäiigBn.
A:  Nej,  det  är  svagare  nu.
8:  Ja,  mycket  §vagare.
A=  Det  brukar  vara  så.
8=  Det  är  inte  lika  tydligt  som  förm  gången.
A:  Det  ¥ar  tydligare  förrs  gången?
Bå   JB,

Å=   Väd  ¥ar  det  8®m  var  tydligar@  förfa  gången?

8;   Hglä  älltSl.  Det  jag  gåg,   Båg   (ohörbsrt)   kviiii!&ii,Liäbt3L

Ä:  Men  du  Såg  inte  mördaren  då?

83  Bsra  §kott©n,

Ä:  Men  nö  hörde  st}  skötten?
8:  Ja.  Nä,  tydiig±S  det  är  inte  iiks  starkt.
Ä:  S*en  du  hördeF  §kat£m  sa  du,  dL!  8®  pang,  pang  tiii  mgj.

83   Ja,

A:  Bgt  göp  du.  Ot:h  du  h&r  Sett  männffl  stn  här    gången?
8:  Jå,  diffust,  jag  ¥St  intg*  j&g  färsäk@r  få  tillbakå  hSr".  Och

minnssbilden  finms  ju  kvar£  men  {®häpbart)
Ä:  Men  du  ha¥  aldFig  S©tt  han§  årtsiktE}?

8:  Nej,  jsg  haF  int®  §gtt  nåt  sänt.

• l"ls e! om blsnke*m använös som lortsättningeblad. Ex 2; Till spaningschef©ns pärm {i nr-följd inom avsnitt)
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A$   8ch  dBt  är  du  säkBr  på?

83    Mm®

A:   Vad  tänkte  du  säg@.

8:  Ja,  det  (ohörbart)  gett  hontHn  när  han  gick  förbi  fflej,   (ohörbart)
färknippa  mBd  dgn  mannen.

A=  Nej.  «ar  han  gått  förbi  dej?
B:  Han  måste  hå  gått  förbi.
A:    Ja®

83  Eft©psm  jag  stod  på  vägen  och  han  kom  nerifrån.  El1®r  jag  at®d  på
tr®ttc}argn®

Ä:  M©n  d©t  vgt  du  int8,  o{n  du  har  iagt  märke  till  h®n"?
8:  Ngj,  har  inte  iagt  märke  till,  första  jag  lade  märke  till  htmffl  det  var

när h"  (riärbart}
Ag  Då  här  du  {ohäpbsrt)

8;   {ohiirbart)  när  jag  lade  märke  till  honm,  då  hände  det,  8n  man  la
upp  srmRE>n  på  nån8  8xEl  och  så  small  det  ach  så  lämad@  {®härbsrt}   @n

en  k¥inna  som  skrek.
A3  JE,  det  vsr  dä  förgt  som du  ladB  märke  till,  när  du  såg  dm  här.
8:   J&.

A:  Du  gäg  allt§å,  hu¥  Qrmen,   innan  §kottet  small?  Sä  du  lade  märke  tiii
att  nån  lyft©  en  arm?

Bå  Jå.  Emt  var  endG  som  hän  kom*  riågQt  bakm  och,   i  {ohärbart}  ?rata
aBh  la  upp  nim:i©n  {Qhärb&rt)  kumn®  näm  för  att  kunns  prat&.

ÅS   Dst  v®rkade  så?

8=   J&.

Ä:  Så  pistolgn,  dgn  ©åg  du  äldrig?
8:   N©j.

Äg  är  du  alidei®8  §äker  på  de£?
8g   J©.

• lfy!18 q om blanksttian Bf`\änds som (Örtsåttningst*ad, Ex 2: Till §paningschefens pärm (i nr-töljd inom avsnlH)
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A=  Du  såg  aldrig  hsllgr`  hsnden  på  (ohörbart)
8:  Nej.
A:   Ja,

83   {ahörbart)
Ä=  Du  kan  hålla  fast  vid  den  här  bild®n,   (®härbart}  just  när  armen  äp  uppe

så  &tt  du  §er  kl@rt  vilken  srm  dst  är  sam  hBn  hänger  upp  på  Bkuidrm?
Bi  Jag  s©r  att  han  lägger  upp  den  på  skuldran,   {®härbårt}  @Sr  ut  sQm  h®n

ska  Lägga  den  (ohörbart)  ser  ut  sm  den  är  på  väg.
ÄS  På  ¥äg  upp  Bch  det  kan  (ohörbårt}

8:  Det  är  häger  arm.
Ä:   Söm  är  på  väg  uppåt.

B:   Ja,  nä§tan.   (ohärb&rt)
A8   {ahörbårt}  Slgn  kan  det  ints  vam  så  att  han  ändå  skjuter  imBd  häger  hand¥

Hafl  iyfter[  upp  arm@n.

8!  Det  kan  det  vara.
Ä:  Det  kan  deFt  ¥arå?

8:  Bet  Stänmåp  inte  Hisd  (ohörbart)
Å=   Nej,   hur  då?

83  Däpfär  att  han  går  (ahörbart)
A€  Du  har  s&gtä  du  §er  t¥å  rölmaln  aom  flyter  ihop.
8=    J&®

Äs  V@d  är  dgt  sniiB  ©tämmBr,  är  räkmoinen  lite  för  iångt  bart  tyckgr  du.
8!   Jal

B&Ödb#te.

Se   rQrtBättnin a¥   fäphöret ä  sid.   5

• lfyll€i; q om blarLke:Ueii används som fQrtsättningsblad. Ex 2: till Spåningschefens päm Ö nr-följd inQm avsnift)
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8;   {Qhörbart)

S!

se S,J g
A:  NÄr  du  ger  rökmiolrmt3   Ser  du  ett  för§t  och  ett  ssn,  ©iler

ser  clu  bägge  två  3amtidigt?
8:  Ja,  bägge  tvä  samtidigt,  men  ändå  skillnad  är  det.  Bm  gär  i  varandrs

på  nåt  §ätt.
Ä:  ncH  då  tyeker  du  att  det  är  lite  till  vän§tsr  runt  den  mannsn  gam

ligger  på  gåtan.
8:  ¥Hr  han  på  väg  ner  då  (ohörbart).
A*  Han  hm  allt§å  inte  hunnit  falla  ens?

Nej*

När  du  ser,  ser  du  två  rökmoln  eller  inte?
J&g  sg¥  två  rökpuffar  Bom  går  ihop,  jag  aer  tvä.

A:  5a  dti  innan  hEn  har  hurmit  ner  i  marken,   i  gatan.
8!   Ja*

Ä:  5å  äer  du  två  stycken.
8:  Ja,  tvås  samtidigt  så  kammer  det  en  msn,  han  §m  Skötf  rär  Sig  åt  ¥änster

och  därför  sä  ser    jag  honam  när  han  drar  aig  till  vänst©r.
Var  dom  bärjar  nånståns  för  stt  det  §äg  jag  inte  inrffin  dom  {ahörbsrt)

A=  Är  det  någ®n  mer  fråga  vi  äka  ta?

Då  kcH"er  jag stt  räkrm  baklänge8.  Jag  kär  tio  till  ett*  Efter  det  här  så
kafflffir  du  stt  kärma  dig  väldigt  &¥81appnad.  Du  komer
att  må  brä.  När  jag  säg©r  stt  så  kan  du  öppna  ög®ngn.
Tiö,   Hiu  ögv.   €Agvids§®n  räknar)  och  ett.   Ja,   huF  känd®®  det,

8:  Ja,  jag  var  int£  iika  Spänd  stm  förrs  gångens  men  jag  vsr  spänd,
meE  spänd  innBnQicSh  sen  ©å  brffiadB  det.   Jag  v±118  int&.

As  Bu  viile  inte  ¥&rå  im:±d  @ä  att  ®äga,   du  höil  igsfl  i  bärjan.  Du  ktm
§å  småningom*

8:  ]ag  tyckte  hela  tid®n  att  jag  gsrd®rade  mig  på  nåt  sätt.
A€  Ja,  men  du  fick  ju  fram  nM±ra  detäljer  än  förut.  mi  såg,  minn§

dti  härde  ingen  sffläil  föm@  gängen  oeh  du  såg  ints  mSrdårm,  nuS
Qch  inte  §åg  du  rökpuffsgna  heligr.  Bgt  ¥a¥  mfings  såksr  Sffl  tiilkom  nuF
inen  det  vEr  klårare  88  du  fä#ra  gång@n*

&3  3a,   dt3t  var  mer,   ktindg  se  ffl®r  iohörbsrt)  henn©@  fln§iktsuttryck  scm  hon
häde#  Skriket  km  .

• tfyils si aem båar`i¢Bmn amtands som k}rtsättr¢mgsblaö. Ex 2: Till sp©nings€hefens päfm fi nriöljd inom avsnitt}



§/nr#

!   Ås  Men  det  var  inte  så  kisrt  m  som.

*

*

Bi   {ohörbart)  rörra  gången  v&r  det  mera,  ja  då  var  dgt  färg@r  inblandade,
m±  var  d©t  mest  kontr@ster.

Å:  BiBet  yar  mer  ©¥art/vitt  nu?

8=   Ja,

Åä  Jag märkte  att  du  gj®rde  lite  nmtBtånd  i  börj"  där.  du  var
iilg  #päiu],  ffin  så  småningam  så  giek  det  att  linds  in  dig,
§å  stt  du  vågade  höra  skotten  dä.

8;  Dm  här  gången  tyckte  jag  var  mer  som  en  berätteiaE  som  jåg  kom  ihåg
det  ifränt  ja,  när  d©t  hände,  så  där  som  man  kan  mima8,  men  förra

gängen  vår  det,   då  var  jag  flM=r  fled.
A£  Ja,  dgt  ¥ar  djuparg  hypn®§  förrå  gången.
Bs  Ja,  det  vgrkar  så.  Dä  var  det  nåt  flax  på  nåt  sätt.
As  J8,  du  såg  dgt  här  lite  frän  avstånd.  Det  vår  ints  så  inpå.

Då  ¥ar  du  så  rädd  så  du  vågade  knappt  säga  nånting.  Bu  viile  Eiticka
iväg  ifgån mig,  så  jag  fick  ta  dig  tillbaks.

Bs  Ja.  så  känd®ö  dBt  inte  dSn  här  gångsn.
A:  Ngjs  men  §en  är  d£t  också  så  att  när  man  uppigvt  en  svår  sak  ©fl  gång

g£å  Sen  andra  gången  mam  (Öhärbart}  Qch  håiler  man  på  fflh  gär  det  fi©r  gängeF
giä  tiil  Såut  biir  dEt  ingEn  (ohörbart)  kvar  dffi  färsvim©r  @1it.

8S  Hådes  gvårt  "tt  k®ncsntrera  mig  i  börj&n.   fiiek  ni  ut  ©iiBF,  det
¥ärt  så  tyät  här?

Ai  Nej.  Vi  satt  här  ®eh  väntads  pä  ått  du  skullS  §jmkä  in.
Det  är  tydliggn  sä  att,  8naiktet  &¥  hQnom,  dgt    har  du  aidrig  sett.

Bi  Nej.

A=   Scm  du  kuiride  kQmma  på.  Men  §en  ¥är  det  den  här,   den  här  mässan.

#r  du  säk®r  på  ätt  d#t  ¥är  fflääsaS
8=  Ja,  jag  vet,  den  där  mäagån  tjstår  vi  öm  heflma  ®ckså.  n®t  är  den  §QH!  j&g

bråkadB  Qm  när  jsg  kam  hsffl  dirsktS  topplu¥a,   var  märkblå.

• iÅÄR5 ® om b£ämkett® mvär}ds som !Qrisättfmg"d` Ex 2: "!1 spaningschefens pämi {i nr-följd inom avsnitt}
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Mörkblå,   ribbstickad.  flm  mn  har  §@tt  dom  här  som::¥ä=-niuwa  äv©r  ansiktet  md  gtt  häu  frampå,  gom  man  hår  undäS
hjälmar  ®ch  sånt  där,  som  han  då  vikgr  upp.

A:  Ja,   ju§t  det.   {ohörbart)
8:  Så  §"r`  jag  koflnmer  ihåg  det.  Så  som  jag  kom  ihåg  det  dir©kt  sfteF  när

jag  kcm  hem,  därför  beskr.ev  jåg  för  min  fru  då  väldigt  fmga
{ohärbart)  så  hon  kunde  be§kriva  den  sen,  efter  mitt  be§kriv@mde
{tiärbart)  Han  sa  ått  jag  tjatå  om  den  där  iuvan  hela  tiden.

Ä:  V©d  är  det  fär  en  bil  där  som  kom,  parkerade  så  nära.
¥ar  det  den  där?

8:  Öet  ¥ar  gn  taxi,
Ä:  öet  ¥ar  eq*ä*i  {ohörbart)
BS  J@,   jag  såg  inte  vsr  han  kam,   jag  såg  bara  att  han  kQm  och  körd@  in

Qeh  §täiide  sig  och  sen  hoppade  det  ur  nån,  jag  tyekte  han  pratade  i,
han  sätt  k¥ar  i  ails  fali  ach  sen  km  det  några  tj@jer  scm  inte  kcm
från  taxibålen*

AS  Det  är  Så  ått  när  "n  upplever  en  sak  i  hypnos,  så  vi§ag  det  ©ig
att  dBt  är  svärt  stt  bedänma  tid.  Mån  bedömer  ofta  fel,  fär  &tt,
sam  du  bsrättar  detg  så  verkar  det  §Qm  allting  gick  i  ett,  mgn  i
Sjäiva  ¥eFket  mästg  det  ha  gått  en  tid.  Jag  frågadg  iite  grann  cNn,
fånns  det  nåt  €riörbart}  p®1isen,  dä  hade  det  gätt  några  minutsr  sa  du.

Bi  Ja,  för  att  det  gick  rätt  f®rt  ändå  fär  han,  tiils.
A:   ffen  här  kv€rmÄåöa  F®iisen  kQm.

8!  JaS  rffin  både  till  fäFsta  porisbilan  vsr  där  mh  till  åfflhulsn§en  kom.
A=   ttiörb&rt)
Bg  Bgn  st®d  inte\  så  iänge  Qch  ssn  så.  Då  gick  jagS  då  pmtåde  jag  "d  nän

pQii8,  då  sa  dr}m,  dgt  var  en  bil  som  stod  där  oek@å  psrkgrsd,  att
jag  skulle  §nagka  mäd  p®1isen  stt  jag  had©  sstt  nånting.

Ä3  Det*  mellån  puffårna,   §k®ttsn,   §å  Ba  du,   var  dgt  två  B@kundsr?

8:   Dam  kcm  väidigt  §nabbt  {Dhärbarb)  Moln®n  so®  var,   f&st  dom  går  i  varandrE

s&  kan  man  §©  tvä  mln.  Dst  är  för§tB  gångBn  jag  tänker  pä  att  {®hörbart)
Qckså  berätt.at  ffitt  jåg  har  fär  mig  att,  han  sköt  med  väns£er  hånd,  han
lyfts  upp  "=h  sköt  såS  i:nBn  dnm  där  "1nen  r`är!  jåg  §er,   kominBr  upp  med

§å  vgrkar  det  mer  gtäimia.

C*:  Ätt  h&n  sköt  med  ¥änster?

• !fyiis ®i om btanksfiffi aöi@mds söm !oitsätiniftgäb"¥ Ex 2: Tlll sparingschefens pärm (i fir-följd incm avsnitt}
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8:  Ja,mitt  Synintryck3  d©t  kan§ke  bara  är  för  att  jag  är  ¥än§tgphänt
§jälv-

A!  Bet  är  ju  er`  väidigt  ¥iktig  (ohörbart}  m  man  tåttar  pä  m  ¥änsg@rhartt

pörg"`,  för  ön  vänsterhänt  peraön  skjuter.  En  högerhänt  pgrscn
§kjuter  ju  åldrig  me}d  vän§ter,  utan  det,  så  Stt,  dgt  hadS  ju  ¥arit
väldigt  intressant  här  ifail  du  hsde  kunnat  se  cim  h&n  Skst  EHBd
¥ängter  hand.  Det  hsds  ju  varit  smakeng  gå  att  sägB  ffl man  nu,
ttiörbart)-

8:  Bet  ¥ar  förstfi  reaktionen  jag  hade  när  jag  kffl,  tog  tag  i  r¥ät  så
gköt  han,  så  råniilade  en  persan  ihop  då  ceh  det  ¥år  det  jög  Sa  när

j&g kgm  he" "kså.  Helt  piötsligt  gå  går  ©tt  säilSkap  mh  vgrk"  ha
trg¥Iigt  ach  så  skjuter  m  a¥  dom.

ffi# ö öm Öiaricefteö ar?¥är!ds som ficrsämhgsblad. Ex 2: Till spanings€hefens pärm (i nr-följd inom avsnlt{)
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