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· Kærlighed En fortælling om jagt og skæbnesvanger kærlighed i dyreverdenen.

· Fri Marquise de Rennedon søger professionel bistand til at afsløre mandens udenomsaffærer.

· Familieliv Fortælleren besøger en gammel ven og bliver vidne til, hvordan familien passer deres
gamle bedstefar - en "pasning", der nærmer sig regulær mishandling.

· Tegnet Baronesse de Grangerie ser, hvordan en letlevende pige fanger kunder, og af kedsomhed
forsøger hun sig på samme måde - med lovlig meget held.

· Djævlen En bonde indgår akkord med en vågekone om at sidde ved hans moders dødsleje. Den
gamle bliver dog ved at leve, så vågekonen bliver nødt til at gøre noget for ikke at tabe på

forretningen.

· Hullet Nogen har hugget Leopold Rénards gode fiskested. Nu står han anklaget for mord på den
indtrængende. Jomfru Klumpe En gammel invalid syjomfrus tragiske livshistorie.

· Joseph Hvordan man kan skaffe sig en elsker, selv når der tilsyneladende ikke er noget passende
emne for hånden.

· Landstrygeren Randel går på landevejen og søger arbejde. Han ejer til sidst ikke en sou, men
skæbnen kommer ham til hjælp i form af en ko, et tomt hus og et fængsel.

· Marquis'en af Fumerol En ateistisk adelsmand nægter at modtage den sidste olie. Familien og
præsten må bruge list for ikke at hans ugudelighed skal plette familiens rygte.

· I skoven Et ældre ægtepar genoplever deres ungdomsforelskelse i den fri natur - med et retsligt
efterspil til følge.

· Herberget To mænd og en hund skal tilbringe vinteren alene i en bjerghytte, afskåret fra
omverdenen. Da ensomheden bliver dem for meget, begynder spøgelserne at dukke op.

· Helligtrekongersfest En lille deling soldater holder helligtrekongersfest med præsten og et udsøgt
og meget specielt dameselskab i en næsten øde landsby.

· Horla Måske Maupassants mest berømte gyser, en historie i dagbogsform om en mand, der bliver
besat af et usynligt væsen fra den anden side af kloden.
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