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· Yvette Hovedpersonen, den bundnaive unge pige Yvette, har aldrig opfattet moderens, "marquise"
Obardis, beskæftigelse som en slags overklasse-rufferske, og da det endelig går op for hende, at
hun for at kunne opretholde sin levestandard forventes at træde i dennes fodspor, forsøger hun at

begå selvmord.

· Hjemkomsten Efter at have ventet i årevis på sin mand, der formodes at være omkommet ved et
forlis, har madame Martin giftet sig igen. Nu mange år senere sidder der en vagabond udenfor

hendes hus og stirrer på det.

· Et gensyn Hr. de Cadour og hans hustru er taget på landet sammen med vennen hr. d'Apreval.
Undervejs tager konen og vennen på en udflugt - for at opsøge deres fælles barn, der nu er blevet

voksen. Mødet bliver dog noget anderledes end ventet.

· Oberstens teorier Den gamle oberst Laporte fortæller en historie, der viser, hvordan man altid kan
kende en fransk soldat på hans heltemod, når der er en kvinde med i spillet.

· En spadseretur I fyrre år har Leras været en trofast og pligtopfyldende medarbejder hos Labuze og
Co. En dag opdager han, at der er ting i livet, han aldrig har oplevet, og går en tur i Bois-de-

Boulogne.

· Skovfogeden Hr. Boniface fortæller om sin gamle jagtfoged, fa'r Cavalier, og hans forbryderiske
nevø.

· Berthe Dr. Bonnet fortæller om et mærkeligt tilfælde med pigen Berthe, hvis forstand aldrig har
udviklet sig, trods hans forskellige forsøg på at "vække" hende.

· En fræk hund Kaptajn Marret fortæller om en særpræget straffeekspedition mod en algiersk
beduin-stamme, han deltog i som ung spahi.
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