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Prolog Augusti 1961 

 

Nico och Hans bror Daniel. Något hemskt har hänt som får Daniel att ta livet av sig.  

Marie-Félice och hennes lillebror Christophe. 

Nico läser sitt Spiroualbum under täcket. Han bror Daniele har råkat ut för något. Nico har en ny 

lärarinna Mme Demaret.  

April 1994 

En älskad lärarinna i den lilla staden Villette blir påkörd och dödad. Flera vittnen hävdar bestämt att 

det inte var en olycka. Undersökningsdomare Martine Poirot och hennes team börjar forska i fallet. 

Vad kan ligga bakom en oförvitlig kvinnas plötsliga död? En historia med förgreningar bakåt i tiden, 

till en väl dold hemlighet från början av 60-talet börjar skymta fram. En historia som uppenbarligen 

inbegriper hela det lilla samhället och har trådar uppåt i politikens översta toppar... 

Lärarinnan i Villette är en skickligt skriven deckare med starka karaktärer, spännande miljöer och en 

mycket otäck intrig. Ingrid Hedström lägger ut ett pussel med ledtrådar och parallellhistorier som 

vävs samman på ett ovanligt snyggt sätt. 

Tisdag 5 april 1994 

 

Didier Marechal, inspektör vid den kommunala polisen, får ta hand om en trafikolycka som ser ut 

som ett mord. Det är Jeanne Demaret som blivit ihjälkörd på ett övergångsställe. 

Två vittnen finns, den pensionerade läraren Eric Bussart, och den 17-åriga flickan Sandrine Ferron.  

Gilberte de Ridder, hus och kattägare, ”Galna Gilberte” har också gjort iakttagelser.  

Ambulanssjukvårdaren Eddy Brouwers hör Demarets sista ord: ”Vi gjorde fel…sanningen…alltid fel att 

dölja den”.  

- Man firar 25-års jubileet av invigningen av Justitiepalatsets annex.  

Martine Poirot, undersökningsdomare i Villette-sur-Meuse, träffar sin tidigare älskare Jean-Louis 

Lemaire, politiker och ordförande i parlamentets justitieutskott. Martines notarie Julie Wastia. 

(tydligen av zigenarsläkt). Dominic di Bartolo är chef för Justitiepalatsets notarietjänst.  

Willy Bourgeois, en av Justitiepalatsets kriminalkommissarier, ”lat och fördomsfull”.  

Biträdande åklagaren Benoît Vercammen informerar Martine om kvinnan som blivit ihjälkörd. Julia 

har haft Jeanne Demaret som lärare och blir illa berörd.  

Kriminalkommissarie Christian de Jonge ska ta hand om fallet.  

Tony Deblauwe, ägare till krogen À la Justice Aveugle. Han bjuder Martine på en kopp kafé. Hon har 

känt honom sedan hon var barn.  

Martine Poirots bästa vänner, Valerie Delacroix, singel och journalist  och Denise van Espen, gift med 

antikhandel.  



Martines faster Lucienne bor i Dinant. Hon har berättat att Martines mor Renée suttit i 

koncentrationsläger i Nazi-Tyskland.  

Martine och Julie åker till förorten Luton i staden Villette och Jeanne Demarets lägenhet.  De känner 

båda att där finns det lögner och hemligheter.  

Tillsammans med Julie besöker Martine vittnet Gilberte de Ridder. Hon påstår sig ha sett en man i sin 

trädgård som gjorde tecken till bilisten som körde på Demaret.  

Vittnet Virginie Bonnard säger att hon sett ett brev i handen på den överkörda kvinnan.  

Martine träffar sin bror Philippe Poirot. Han bjuder hem henne för att övernatta. Han har en fin 

utbildning och hög anställning bakom sig men föll för drogerna och männen som uppskattade hans 

skönhet. Martines svärmor, Eva Lidelius är svenskfödd. Hon är konstnär.  

Philippe har en 16-årig dotter, Catherine, kallat Tatia. Philippes exfru heter Bernadette. Hon är gift 

med Bert Demeester som äger en kedja av framgångsrika delikatessbutiker i Bryssel, Antwerpen och 

Gent.  

 

Man gräver för ett köpcentrum i Vilette och hittar en massgrav från medeltiden. Professor Thomas 

Héger kallas in. Han är Martines make. Jean-Pierre Santini är ledare i kommunen. Karel Lambrechts 

äger köpcentrat. Professor Alice Verhoeven kallas in.  

Begravningen av Jeanne Demaret.  

Sylvie och Marcel Choffray är irriterade på att polisen inte lyckats hitta deras båda barn som för ett 

och ett halvt år sedan försvann spårlöst. De var 6 och 8 år gamla. Audrey och Kevin. 

Martine hade fått fallet tillsammans med Monique Delmotte.  

Sedan träffar Martine Monique Delmotte och Willy Bourgeois för att tillsammans gå igenom 

snabbköpsrånen.  

På begravningen är stadens politiska gudfader Guy Dolhet liksom Jacques Daelmans den legendariska 

fackföreningsledaren. Dessa två tar efter begravningen bryskt hand om Martine vars behandling av 

”olyckan” de inte är nöjd med. Särskilt att en hemlighet i Demarets liv kan ha spelat en viktig roll. De 

vill att hon lägger ner utredningen.  

Julias morbror Bruno Wastia oroar sig över sin släkting, Jean-Pierre i inbördeskrigets Kigali. 

Justin Willemarts var en gång kär i Jeanne Demaret, men det gick inte bra på grund av hennes gömda 

hemligheter.  

Den nye bibliotekarien på katedralbiblioteket, fader Dometien Rolland, söker efter en vän som kom 

till Vilette 1961, Cécile Naigiziki och hennes två barn Marie-Felice och Christophe som alla är 

försvunna.  

Nico från 1961, dagens Domenic di Bartolo, chef för notariattjänsten vid justitiepalatset i Vilette, blir 

orolig då han ser Guy Dolhet och Jacques Daelmans dra i väg med Martine. Han beslutar sig för att 

berätta henne vad han vet.  

Han berättar om hur hans bror 1961, med andra tonårspojkar, stängt in svarta flyktingar i ett hus och 

satt fyra på det. Hans bror David tog sedan livet av sig efter vad han gjort. Cécile Naigiziki och hennes 

två barn Marie-Felice och Christophe var bland dem som mördades. Han berättade det aldrig för 

någon annan än sin lärare Jeanne Demaret. Domenic misstänker att André Fontaine kan ha varit en 



av tonåringarna.  

När Domenic lämnar Martines hem blir han påkörd av en bil.  

Polisen hämtar den legendariska legendariska fackföreningsledaren Jacques Daelmans för samtal. 

Han berättar då att visst har han känt till händelsen då ungdomsslöddret 1961 satt fyr på skolan med 

de instängda invandrarna. Men om detta kommit ut skulle det ha förstört många unga belgiska 

pojkars liv så det tystades ned. Han var själv med om att begrava de förkolnade liken. Jeanne 

Demaret hade kommit cyklande förbi och upptäckt alltihop. Daelmans vill gärna kasta skulden på 

André Fontaine, den store ledaren för Front Patriotique Belge, vår vallonska Führer.  

Polisen avslöjar att Jeanne Demaret ringt flera telefonsamtal till politikern André Fontaine veckan  

innan hon mördades. Polisen hämtar honom för förhör. Han erkänner att han varit i närheten då 

ungdomsslöddret 1961 satt fyr på skolan med de instängda invandrarna men inte deltagit.  

Han har alibi för mordet på Jeanne Demaret. Han var på Jerry Boemers tryckeri Rapid Print. Denne 

kan bekräfta detta.  

På sjukhuset erinrar sig Domenic i ett ögonblick av klarsyn att det inte var Fontaines ansikte han 

skymtat bakom ratten på den bil som kört på honom. Det var ett annat ansikte, blekt och obevekligt.  

Didier Marechal passerar gamla Gilbertes hus och upptäcker henne liggande död i en blodpöl bland 

sina katter på golvet. 

Michel Pirot, vice VD i stålföretaget i Forvil är en av de som fackföreningsledaren Jacques Daelmans 

nämner som varit med 1961 vad massakern i Aubermont. Michel Pirot  är på väg till Bryssel. Han 

berättar för Martine vad som hände 1961. André Fontaine hade en vän som var med och kallades 

Congo.  

En som Jeanne Demaret ringt flera telefonsamtal till förutom politikern André Fontaine var Elisbeth 

Sardou, känd som madame Nivolas Forgeron, vänsterpolitiker med ”lovande framtid”. Men han har 

en brokig ungdom. Han har skrivit böcker med titlar som ”Elddop” och Elfenbenstorget.  

När Domenic lämnar Martines hem blir han påkörd av en bil och allvarligt skadad. Det är en BMV 

stulen från Luc Devos.  

Michèle Luys. Ung doktorand i historia är intresserad av Thomas Leger. Han attraheras av henne. 

Martine blir svartsjuk. 

Victor Florival, kvartersinspektör i evigheter, vet allt om den mördade gamla kvinnan Gilbert de 

Ridder som blivit rik som änka. Hans hobby är historia. Vem ärver henne i sin tur? Mest olika 

välgärenhetsinrättningar. 

Luc Devos var hela livet sin överste Theroux trogen som chaufför i de belgiska kungliga kolonierna. . 

Christian de Jonge fattar misstankar för honom.   

Polisinspektör Annick Dardenne är bra på att ingjuta förtroende i misstänkta genom att ljuga 

förtroende ingivande. Hon tar kontakt med Nivolas Forgeron, vänsterpolitiker med ”lovande 

framtid”.  Hon träffar först pressamordnaren Francine de Gryse.  

Martine samlar sina kolleger. Christian de Jonge menar att ”Congo” kan vara Luc Devos.  

 



André Fontaine kallas åter in till polisen. Nu har han med sig den skickliga brottmålsadvokaten, 

Brigitte Onckelinx. Både blir skakade av att Nivolas Forgeron dras in.  

Christian Jonge vaktar på Nivolas Forgeron och hans fru. Han går till kommunhuset. Han lyckas smita 

ut.  

Från premiärministerns kansli får Martine av Jacques Pelgrims ett telefonsamtal med uppmaning att 

få all information om hur utredningen av de två morden förlöper. Länkar från både går till och hotar 

makten.  

Gilberte de Ridders advoktat Louius Bougard avslöjar att hon var mycket rik, ja god för miljarder 

belgiska franc. Det finns i det gamla huset ett kassaskåp som inte ens han får öppna.  

Mycket händer nu på en gång: (35 sidor kvar) 

Domenic har vaknat på sjukhuset 

Martine förstår varför Devos velat dölja ett foto. En svart kvinna bar samma Chaneljacka som 

Gilberte haft på sig.  

Thomas ringer och berättar att mördaren bakom allt heter Basti!  

Martine kollar det hemliga kassaskåpet i Gilberte de Ridders hus på Clos de Lilas. 

På samma plats där Gilberte legat mördad ligger nu liket av en man! Det är Luc Devos. När non böjer 

sig ner blir hon slagen medvetslös. När hon vaknar ser hon Nicolas Forgeron sitta på en stol med en 

pistol bredvid sig.  

 

Allt började när en ung officer i kolonialtrupperna kom till Kigali. Han hette Jean-Bastien Theroux. 

Han träffade en infödd flicka, Cécile Naigiziki. Han gifte sig med henne för att få ha sex men lämnade 

henne sedan och åkte hem till Belgien. Han åkte sedan till Kongo och träffade sin närmaste man Luc 

Levos. Basti träffade den rika Gilberte och ville bli av med sin första fru som kommit till Belgien för att 

hämta honom. Alla barn i skolan fick offra livet för att hon skulle dö utan att det märktes. Hennes 

död skulle döljas i ett massmord.  

André Fontaine – the bad boy, som inte älskar afrikaner – var redan 1961 en dålig pojke med en 

suput till far. Han drev de andra med sig och särskilt Nicolas Forgeron. Denne fick alltmer dåligt 

samvete under livet och tog sig för att bli en duktig politiker för att sona sina brott.  

När polisen kommer för att gripa honom skjuter han sig själv.  

Det blir totalt tre mord och ett självmord. Lärarinnan som hotade med att avslöja den framgångsrike 

politikern Forgeron om han inte slutade med politiken, kvinnan som kände igen sin före detta make 

Therous och dennes chaufför och förtrogne Luc Devos. Dessutom mordförsök på Domenic – bokens 

inledande Nico – som kom ihåg de hemska händelser hans bror Daniel v arit med om.  

 

Jacques Pelgrims  på premiärministerns kansli  

Theroux är på väg att bli en ny generalsekreterare för Nato. Inget kommer att kunna binda honom 

vid de tre morden.  

 

 

 

 


