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· Markedet i Sorotschinsk
Solopi Tcherevik, hans kone og datter drager til det årlige marked i Sorochinsk, hvor Solopi
finder sin datter en mand. Egentlig er det konen, der har bukserne på i ægteskabet, og hun vil

hellere have datteren gift med en anden, men så blander en djævel sig i spillet i form af spøgelset
med grisetrynen og den røde kaftan.

· Lillerussiske landadelige
En bittersød og ironisk fortælling over den gamle græske historie om Philemon og Baucis, om et

gammelt, sammengroet bondeægtepar i Ukraine.

· Kappen
Den tragikomiske historie om den lille statstjenestemand Akaki Akakievitsch, der lever og ånder
for sit ensformige arbejde i etaten, hvor han bliver tyranniseret og set ned på. Da han efter lang
tids spinken og sparen får sig en ny kappe, stiger han kortvarigt i sine kollegers øjne og inviteres

med til et teselskab.
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