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· Skriftestolen
I kirken i en lille italiensk landsby hører en lokal adelsmand, hvordan man kan stå et bestemt sted
i kirken, og derfra høre, hvad der foregår i skriftestolen. Det får tragiske følger, da han afprøver

fænomenet. 

· En hævn
Den unge frøken Jeannette udsættes for afpresning af baronens søn, Joseph. Hun hævner sig - ved

at gifte sig med ham.

· Et hjertes gåde
Da forstmester v. G. findes skudt med sit eget gevær, søger man naturligvis at finde

gerningsmanden. Han er sidst set sammen med en ung dreng - eller er det en kvinde? - gående
gennem skoven. Gåden bliver dog først løst tolv år senere, da forstmesterens søn forelsker sig i en

grevinde

· En aftenscene
Historisk fortælling, der foregår i 1600-tallet. Dr. Oluf Borch fortæller sin tilkommende, hvordan

han i sin ungdom var nær ved at blive gift med en italiensk prinsesse
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