
Ett försök att reda ut de många trådarna i  

Ingrid hedströms senaste kriminalroman Rekviem i Vilette. 

Laura Valentes f. 1959 mor var Paula Corti och hennes mormor var Carla van Buren, syster till Lucia 

van Buren, och  Lauras farmor var Mussolinis favoritskådespelare.  

 Laura Valentes lillasyster Lea dog som femåring sedan hon genom en olyckshändelse skållats ihjäl i 

badkaret. Mycket beroende på faderns, Giuseppe Valentes försumlighet.  

Laura tar på sig skulden och får djupa skuldkänslor.  

Laura blir terrorist "Den tågbombande barnstjärnan". Känd först från Il fiume, Oscarbelönad 

bondeepos 1967. Kom i tonåren med i en nyfascistisk ungdomsorganisation. Begick 1979 som 

medlem i NAP sitt första politiska mord som följdes av flera. För att hämnas en kvinnlig medlems död 

sköt Laura i jakt på någon med vänstersympatier ihjäl två studenter som straff för hennes död. En var 

Francesco Santi, storebror till Stefano Santi.   

Laura Valentes terrorkontakter ledde henne till en kidnappningshistoria där en några månader 

gammal flicka kidnappades. Laura Valente ångrar kidnappningen och flyr med det lilla barnet till 

Bryssel och kontaktar sin mormors syster Lucia van Buren om hjälp och beskydd. Hon kallar barnet 

"Lea" efter sin döda lillasyster.  

Stefano Santi känner igen sin storebrors mördare och avrättar Laura Valente. 

Den lilla "moderslösa" flickan adopteras av ett par i den belgiska staden Villette. 1995 är hon 12 år 

och adopterad av familjen Temmermann.   

Julia Wastia, som tidigare var notarie åt undersökningsdomaren Martine Poirot, har startat en privat 

detektivbyrå tillsammans med sin fästman Dominic di Bartolo och advokaten Justine Willemart.  

Hon har fått sin första klient som privatdetektiv, en ung kvinna 12 år gammal, Caroline Temmerman.  

Caroline Temmermann är adopterad och har lyckats via gamla tidningsklipp ta reda på att hon är 

"Lea", den mördade" Claire Stevens" (Laura Valentes) lilla dotter.  

Julia tar reda på att Carolines biologiska föräldrar är Laudomia Donati och Massimo Castellani. De dör 

senare i en trafikolycka (troligen arrangerad av Massimos bror Marcello). Laudomia Donati och 

Massimo Castellani har en stor förmögenhet som brodern Marcello vill åt. Marcello är djupt 

inblandad i den italienska maffian. 

Först arrangerar han - troligen - kidnappningen och sedan när föräldrarna omkommer vill han åt 

arvet och då måste den kidnappade dottern Alessia Castellani (alias Carloline Termmermann) dödas.  

 

När Alessia kidnappas har den franska barnsköterskan Brigitte hand om henne. Hon slås medvetslös 

men lyckas rädda livet och flyr. Går under jorden för att inte drabbas av hämnd. Sedan blir hon 

barnsköterska åt Alain Debackers barn sedan hans fru dött i cancer. Hela hennes officiella bakgrund 

är höljd i dunkel. Maffian är på jakt efter henne för att hindra henne att avslöja kidnappningen. 

Lucia van Buren var ägare till ett gammalt kulturhus på Rue Marie-Thérèse. Hon hyrde ut rum till 

studenter. En av dessa var 1983, Martine Poirot, blivande undersökningsdomare och bokens 

huvudperson.  

1983 var Stefani Santo 23 år och medicinstudent. Han bodde inte officiellt i huset på Rue Marie-

Thérèse, men är ofta hos sin flickvän Elisabeth Blanchard.  

Stefano Santi, italienare, 24 år och medicinstudent, bor inte officiellt i huset på Rue Marie-Thérèse, 

men är ofta hos sin flickvän Elisabeth Blanchard.  



Stefano Santi mördade Laura Valente på hennes rum på Rue Marie-Thérèse. Han sköt hennes i 

huvudet sedan hon biktat sina synder för henne.  

Föräldrarna är Laudomia Donati och Massimo Castellani. De dör senare i en trafikolycka (troligen 

arrangerad av Massimos bror Marcello). Laudomia Donati och Massimo Castellani har en stor 

förmögenhet som brodern vill åt.  

Först arrangerar han - troligen - kidnappningen och sedan när föräldrarna omkommer vill han åt 

arvet och då måste den kidnappade dottern Alessia Castellani dödas.  

När Alessia kidnappas har den franska barnsköterskan Brigitte hand om henne. Hon slås medvetslös 

men lyckas rädda livet och flyr. Går under jorden för att inte drabbas av hämnd. Sedan blir hon 

barnsköterska åt Alain Debackers barn sedan hans fru dött i cancer. Hela hennes officiella bakgrund 

är höljd i dunkel.  

I en bil i ett garage i staden Vilette hittas 1995n tre personer döda. De tycks ha dött av 

koloxidförgiftning. En dotter har överlevt, Sandra Debacker,18 år. Alain, Brigitte och Cédric är döda. 

Brigitte är Sandras styvmor.  

Brigitte Debacker som skrev att hon som ung blev inblandad i "en rent ut sagt kriminell affär". I 

augusti kom hon oväntat tillbaka från Italien och sedan flydde för sitt liv.  

 

 

 

 

 

 


