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· Fru Hussons dydsdragon
Fortælleren besøger en gammel ven, og under en rundvisning i vennens by møder de en drukken
fyldebøtte. Vennen kalder fyldebøtten for en af "fru Hussons dydsdragoner", og vi får historien

bag denne sære betegnelse.

· En fiasko
Under overfarten fra Nice til Bastia udser fortælleren sig en smuk, enlig kvinde, som han for

tidsfordriv begynder at lægge an på.

· Vandskræk?
En uskyldig og fuldstændig uvidende ung pige er på bryllupsrejse. Bryllupsnatten er en fiasko,
hun fatter intet af mandens behov, og løber næsten nøgen og panikslagen fra brudekammeret.

Senere bliver hun bidt af en lille hund, og forestiller sig i sin naivitet straks, at hun er smittet med
"vandskræk" (hundegalskab) og snart vil dø en frygtelig død.

· Modellen
Den berømte maler Jean Summer har giftet sig med en handicappet kvinde, en af hans tidligere

modeller.

· Baronessen
En antikvitetshandler fortæller den sære historie om en handel med en lille renæssancefigur af

Kristus.

· En handel
En griseavler og indehaveren af det lokale værtshus står for retten for mordforsøg på den

førstnævntes hustru. De har imidlertid en udmærket forklaring på, hvorfor de proppede hende i en
tønde fyldt med vand …

· En morder
En beskeden, underordnet embedsmand har myrdet sin chef. Defensor fortæller de edsvordne

baggrunden for denne tilsyneladende uforklarlige handling.

· Martine
Benoist forelsker sig i den smukke Martine, men netop som han har taget mod til sig og friet,
kommer hun ikke mere til deres stævnemøder. Og så bekendtgør byens præst hendes ægteskab

med en rig gårdejer.

· En bommert
Varajou besøger sin kedelige søster i en lille kedelig provinsby, og for at fordrive tiden beslutter

han finde et hus med fremkommelige damer.

· Skriftemålet
Kaptajn Hector-Marie de Fontenne er en alvorlig mand, der sætter sin hustru højt. En dag lader
han sig lokke med til et gilde med kammeraterne, og vågner dagen efter i sengen hos en skøge.

Da han vil tilstå miseren for sin kone, begynder hun at grine …

· Skilsmisse
Monsieur Bontran reflekterer på en ægteskabsannonce, hvis ophavsmand tilbyder en medgift på
2½ millon francs. Efter nogle måneders ægteskab opdager han, at hustruen udviser en underlig

adfærd.

· Revanche
Hr. de Garelle møder sin fraskilte hustru på et hotel i Cannes. Han foreholder hende, at hun

skylder ham en del lykkelige timer, som hun har brugt på en elsker frem for ham …

· En skøges historie
Fortælleren hjælper en ung prostitueret til at undslippe en politirazzia. Som tak tilbyder hun ham

sine tjenester, men han vil hellere høre hendes historie.

· Vinduet
Monsieur de Brives frier til en smuk og rig enke, men denne vil kende ham til bunds, før hun
siger Ja. Hun inviterer ham til at tilbringe sommeren i hendes selskab på hendes landsted.
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