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Den indkaldte

Da den lille by Carentan engang i 1793 i flere dage finder grevinde de Deys salon lukket, undrer man sig.
Årsagen, som grevinden af indlysende årsager ønsker at skjule, er, at hendes søn, der har deltaget i et oprør
mod de revolutionære magthavere, har sendt hende en meddelelse om, at han vil flygte fra sit fængsel og

komme hjem.

Farvel

På en jagtudflugt 1819 kommer oberst de Sucy til et gammelt kloster, hvor en vanvittig kvinde og hendes
onkel, der har viet sig til hendes helbredelse, opholder sig. De Sucy genkender kvinden som hans gamle

veninde, grevinde Stephanie de Vandiéres, der forsvandt under Napoleons tilbagetog fra Rusland, da resterne
af den store armé gik over floden Berezina.

Honoré de Balzac (1799 – 1850) var en fransk roman- og novelleforfatter. Honoré de Balzacs forfatterskab
kredser om den kulturkamp, der fandt sted i det franske samfund efter den franske revolution og i første
halvdel af 1800-tallet. Honoré de Balzac er kendt for sit florlette sprog og skarpe analyser af datidens

Frankrig. Han kom på Den Katolske Kirkes liste over forbudte bøger på grund af en række beskrivelser af det
promiskuøse præsteskab.
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