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Uppgiftslämnaren hade varit på bi,ografen Grand tillsammans 
med en manlig kamrat. De hade bokat biljetter tidigare. 
Hon tror att de satt på 7:e bänk. De observerade earet 
Palme när de gick ut från salongen. De gick då mycket 
n "r a varandra, cirka en till en och en halv meter. De 
observerade inte något särskilt eller någon anmärknings-
värd person i Palmes närhet. De gick Sveavägen mot Kung:,-

gatan. 

De hade eå Sveavägen gått något före earet Palme
,: 

Efter 
att de gått ut från salongen hade de inte sett paret. 
När de gått på Sveavägen ett litet stycke närmare Kungs-
gatan än korsningen med Tunnelgatan hade de hört skott. 
De vände sig då om, gick tillbaka ett st):'.Cke och stannade 
på Sveavägens västra sida. De såg att folk stannat Qå 
elatsen. De hade sett en taxibil, de förstod att polis hade 
larmats. När de efter en stund hade börjat 
Kungsgatan hade en mi::cket lättklädd man utan 
kommit springandes snett över Sveavägen mot 
som stod earkerad eå Sveavägen. Fabrikat och 

är okänt liksom bilens färdriktning. Mannen 
överkropp och sett någo !_Js:_a fti g ut. 
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reg.nr. 
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