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Udvalgte fortællinger omfatter fem mindre fortællinger fra forskellige perioder i Dostojevskijs forfatterskab.
Samlingen indledes med En lille helt (1848), som Dostojevskij skrev i fængslet umiddelbart før sin 10 års
forvisning til Sibirien. En smuk fortælling om en 11-årig drengs følelser, da han betages af og forelsker sig i

den smukke og melankolske Madame M.

 

I Et svagt hjerte (1848) fortælles igen om en af de underkuede eksistenser, som er femtrædende i
Dostojevskijs tidlige forfatterskab. Her skildres en underordnet, ydmyg og følsom kontorist, som i en

glædesrus over udsigt til ægteskab med sin elskede, kommer bagud med et lovet kopiarbejde til sin forgudede
chef, hvilket grundet hans samvittighedsfulde og følsomme karakter får fatale følger.

 

En fatal historie (1862) er en satirisk farce, der udstiller en herre fra de højere klasser med de moderigtige
liberale ideer, der dog ikke stikker dybere, end at det går rent galt, da han vil vise dem i praktisk omgang med

almuen.

 

I Bóbok (1873) kommer den farceagtige, satiriske stil med de karnevalistiske træk, der ofte anvendes af
Dostojevskij, til fuld udfoldelse, da de døde på kirkegården genkalder sig oplevelser fra deres liv.

 

Samlingen afsluttes med En julehistorie (1876), der minder om og er lige så sørgelig som Den lille pige med
svovlstikkerne af H.C. Andersen.
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