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7 gods r;J.., U.d ••• namn födolsetld bostoo toJoton och ubotsglva,8 - •- C: k6n, itder, olgnolomonr och _kllOsel -18 :,:,�� �:�!��n�eg nr, tabrl� lrsm0dell, ,;,,9 m rn ":ain1 annat gods med nog_g rann beakrivninH
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Zahir och frk Nieminen observerade den springande mannen på David Bagares 
gata när de hade gått ett par meter västerut på denna g ata från Johannesgatan. 
De gick sedan iluS!! takt till trapporna Tunnelgatan- Malmskillnadsgatan. 
De hade inte börjat gå utför trapporna då det kom en kille uppspringande. 
Han frågade om de hade sett någon och de sade att en man hade sprungit nedför 
uavid Bararea gata. Detta tog endast nå5:re. sekunder och de stannade inte till. De såg sig inte heller om för att se om den första mannen fortfarande var syn-
lig. Killen sprang nedför gatan. 
De fortsatte i vanlis:

1 
lus:!! takt,nedför trapporila och fram till baracken på Tu 

gatan omedelbart väster om Luntmakargatan. Där blev de stoppade av flera polis män som kom springande från Sveavägen med dragna skjutvapen, 
Polismännen frågade om de hadesett någon springa förbi. De berättade att de hade mött en kille i trappan. Polismännen sprang vidare. Detta moment,dvs när 
poliserna pratade met dem,tog c1a 10 sekunder. 
Zahir trodde i det läget att polismännen var intresserad av den kille som de 
hade mött i trappan högst uppe vid Malmskillnadsgatan. Han satte inte deras 
förfrågan i samband med den man som d<, hade mött springande på David Bagares 
gata. � 
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