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· De to peblingeMartin og Hans Jørgen går op i Vordingborgs forfaldne Gåsetårn for at fange duer,
men bliver uvenner over fordelingen af byttet

· Den røde mand En slags erindring fra Nykøbing Falster, om den sære skomager Svang, hans
plejebarn og en forsvunden arv

· To venner Hunden Sultan bliver stjålet, og dens unge ejer søger den blandt egnens talrige
sigøjnere - et farligt bekendtskab på den tid

· Monsieur Martin Cirkusartisten Monsieur Martin er forsvundet; han var hovedattraktionen, så
hvad skal man nu gøre? Det er Winther fra en ny side, og i et morsomt og anderledes sprog, end

man ellers finder i hans prosaværker

· Ristestenen De to brødre Mikkel og Anders Boel rager uklar over den smukke Vibeke, og da hun
vælger Mikkel, forsvinder Anders for aldrig mere at lade sig se i Borre. Mange år senere bejler to

mænd, den ene Mikkel Boels søn Claus, til den lokale herremands datter. Da de to bejlere
imidlertid ikke er adelige, stiller herremanden dem en sær betingelse: Den af dem, der først kan

dække gulvet i hans sal med guld, må få datteren.
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