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· Brødrene Barbox (Charles Dickens)
- en ukendt rejsende står af i Mugby Junction, på flugt fra sin fortid. Her gør han bekendtskab
med en lygtemand ved stationen og dennes datter, den invalide Phoebe. Han beslutter at blive
nogle dage og undersøge mulighederne i form af de mange sidelinjer, der mødes i Mugby.

· Brødrene Barbox & Co. (Charles Dickens)
- ved den første undersøgelse møder den ukendte rejsende sin tabte ungdomskærlighed.

· Hovedlinjen: Drengen i Mugby (Charles Dickens)
- en satire over den noget dubiøse kvalitet af betjeningen og forplejningen på de britiske

jernbanerestauranter

· Første sidebane: Banevogteren (Charles Dickens)
- den mest berømte af fortællingerne i Mugby Junction: Et spøgelse advarer banevogteren ved et

ensomt beliggende trinbræt, når der vil ske ulykker på banen

· Anden sidebane: Lokomotivføreren (Andrew Halliday)
- en lokomotivfører fortæller om livet på banen

· Tredje sidebane: Ekspropriationshuset (Charles Collins)
- hvorfor er den gamle mand i det eksproprierede hus så bange for spejle?

· Fjerde sidebane: Jernbaneposthuset (Hesba Stretton)
- postmesteren på det rullende postkontor mellem Fazeley og London får til opgave at passe på

korrespondencen mellem premierministeren, der er taget på landet, og regeringen i London. På en
af turene forsvinder kassen med ministerens breve ...

· Femte sidebane: Maskinmesteren (Amelia B. Edwards)
- to barndomsvenner og jernbaneingeniører tager arbejde ved opbygningen af de nye italienske

baner. De bosætter sig i Genoa, og begge forelsker sig i den kokette, men kolde Gianetta.
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