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· Barchan er død - En mand kommer - uden at han selv kan forklare det - til at bilde en af sine
bekendte ind, at en fælles ven, Barchan, er død. Det får fatale følger.

· Men du skal mindes mig - Inden han døde, havde han skrevet et brev til mig. Der stod: "Jeg går
fordi to har sveget mig", stod der, "hun og du. Men du skal mindes mig." Han fik ret.

· Stærkest - Et pariserteater vil opføre Bjørnsons skuespil "Over evne", men har problemer med at
finde en nogen, der kan spille hovedrollen som Elias. Man finder dog til sidst en falleret

skuespiller med sceneskræk, der kan give rollen. Men han kan kun spille, så længe han nærmest
fysisk kan støtte sig til instruktøren, og det er ikke holdbart i længden.

 

Noveller.

· Barchan er død - En mand kommer - uden at han selv kan
forklare det - til at bilde en af sine bekendte ind, at en fælles

ven, Barchan, er død. Det får fatale følger.

· Men du skal mindes mig - Inden han døde, havde han
skrevet et brev til mig. Der stod: "Jeg går fordi to har sveget
mig", stod der, "hun og du. Men du skal mindes mig." Han

fik ret.

· Stærkest - Et pariserteater vil opføre Bjørnsons skuespil
"Over evne", men har problemer med at finde en nogen, der
kan spille hovedrollen som Elias. Man finder dog til sidst en
falleret skuespiller med sceneskræk, der kan give rollen. Men
han kan kun spille, så længe han nærmest fysisk kan støtte sig

til instruktøren, og det er ikke holdbart i længden.
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