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Fire nye fortællinger B. S. Ingemann Hent PDF De sidste Herrer af Gervansborg - På sit dødsleje
underskriver den gamle prins Gervan af Gervansborg på foranledning af den mystiske huskapellan og

privatsekretær dr. Ignats, en erklæring om arvefølgeretten i landet. Dr. Ignats bliver den unge prins Emils
læremester, og fører ham ud på en oprørers livsbane på grund af dette dokument. Fortællingen skulle være en
temmelig fri fremstilling af baggrunden for "prinsen af Nør"s oprør og starten på den første slesvigske krig.

Araberen i Constantinopel- Det er nat i Seraillet - en ung, bevæbnet mand venter i skyggerne på sin
elskede... Skolekammeraterne - Den unge kirurgiske kandidat er forelsket i en patient, Amalia Falk, som han
har helbredt ved mesmerske strygninger, da han møder sin gamle skolekammerat Mathis Franzen - nu den
omrejsende gøgler Mathias Franzenius, Doctor Physiologiæ & Professor extraordinarius Magiæ naturalis &
supranaturalis, som kan gøre sære ting med virkeligheden. Christen Bloks Ungdomsstreger - Murersvenden

Christen Blok har et horn i siden på den uærlige borgmester i en lille by.
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