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Indhold:

Hanna von Ostheim - Hanna bliver gift med sin elskede Wangenthal, der dog er mere kølig i sine følelser for
hende. Da han forelsker sig i en anden, viger Hanna frivilligt pladsen og forsvinder. Indtil den dag, da

Wangenthal står anklaget for mord - på Hanna.

Mindesmærkerne - om en drengs lærerige venskab med en gammel særling. Hvordan han er endt sådan, får
man antydningsvis at vide i løbet af historien.

Bomhuset - en vandrer kommer til Bomhuset, hvor en gammel eneboer fortæller sin historie. Engang var han
minister ved et tysk hof, men ved sin retlinethed lagde han sig ud med alt og alle.

Selvmorderen af kærlighed - da plejebarnet August og hans kusine Magdala bliver forældreløse, optages
Magdala i huset hos den snobbede arveonkel, medens August overlades til at klare sig selv. Da Magdala en
dag står for at skulle giftes med en fransk emigrant, der kun er ude efter hendes onkels penge, aner August

uråd, men hverken Magdala eller hendes onkel vil tage ham alvorligt.

Børnekopperne - en enetale af konen i huset om den velsignelse det har været, at hun i sin ungdom fik
børnekopper.
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