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· I slottet
Fortælling om en kærlighedsaffære mellem en lærer og en ung dame af aristokratiet og deres

omgivelsers fordømmelse og sociale fordomme

· Dårekisten
Den midaldrende Richard forelsker sig i sin purunge hushjælp Franziska

· Viola tricolor
- er det latinske navn for stedmoderblomst, og denne historie handler da også om de
besværligheder, en ung pige oplever med sit stedbarn som nygift med en enkemand

· Psyche
En ung mand redder en pige fra at drukne i en stom og bærer hende, nøgen og bevidstløs i land.
De forsøger begge at glemme hændelsen, men han er kunstner, og fremstiller senere oplevelsen

som en statue af "Psyches redning", der bliver berømt, da den udstilles offentligt

· Skovfryd og Ålyst
Kätti, datter af værtshusholderen i Skovfryd og Ålyst, er forelsket i den ambitiøse Wulf Fedders,
der dog ikke anser hende for at være på samme sociale stade som han, og vil gifte sig med en pige

af højere stand

· Senatorens sønner
De to sønner af en senator rager uklar over delingen af arven efter faderen, nærmere bestemt et

havestykke, beliggende mellem deres huse.

· Hans og Heinrich Kirch
Hans Kirch, der har slået sig op til købmand og skibsreder i en lille by på den tyske Østersø-kyst.
Han ønsker, at hans søn, Heinrich skal gå i hans fodspor, men da sønnen ikke har lyst eller evner i
den retning, og tilmed forelsker sig i en pige, der efter faderens opfattelser er upassende, forbitres

forholdet mellem dem.

· Bødker Basch
Daniel Basch gifter sig i en sen alder, men da hustruen dør i barselsseng sammen med deres andet
barn, er det overladt ham at opdrage den førstefødte søn. Da sønnen senere rejser til Amerika for

at grave guld, sidder han alene tilbage sammen med sin eneste husfælle, en tam dompap.
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