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Jane Eyre Charlotte Brontë Hent PDF Forlaget skriver: Roman om den forældreløse Jane, der vokser op i
1800-tallets England hos sin onkel og hans tyranniske kone og senere på pigekostskolen Lowood. Efter
skolen søger Jane arbejde som guvernante på det store gods Thornfield Hall, hvor hun stifter bekendtskab
med godsets ejer, mr. Rochester. Både mr. Rochester og hans hus er rige på mysterier, ikke mindst den

sindssyge kvinde, som er gemt væk på loftet.

Rochester og Jane forelsker sig i hinanden og vil gifte sig trods standsforskellen, men da de står foran alteret,
indfinder en advokat sig fra London og afslører en af Rochesters hemmeligheder.

Udgaven er baseret på den første, komplette danske oversættelse fra 1850.

Charlotte Brontë (1816–1855) var den ældste af de tre Brontë-søstre og den mest produktive af de tre. Hun
debuterede med romanen Jane Eyre i 1847 (da. 1850).
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