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JANE EYRE er fortællingen om den 
fattige og forældreløse Jane, der vokser 
op i1800-tallets England hos sin onkel 
og dennes tyranniske kone og børn, 
der mishandler hende både fysisk og 
psykisk og til sidst sender hende på 
kostskole. Efter hendes skoletid er forbi, 
før hun arbejde som guvernante på det 
store gods Thornfi eld Hall. 

Her stifter hun bekendtskab med god-
sets ejer, den mystiske mr. Rochester, 
som hun senere forelsker sig i, og sam-
men med ham lærer hun gradvist sine 
egne følelser og lidenskaber at kende, 
men både Thornfi eld Hall og mr. Roche-
ster gemmer på dystre hemmeligheder. 
Klassikeren JANE EYRE blev udgivet i 
England i 1847 og er Charlotte Brontës 
mest berømte roman.
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JANE EYRE er fortællingen om den fattige og 
forældreløse Jane, der vokser op i1800-tallets 
England hos sin onkel og dennes tyranniske 
kone og børn, der mishandler hende både 
fysisk og psykisk og til sidst sender hende på 
kostskole. Efter hendes skoletid er forbi, før hun 
arbejde som guvernante på det store gods 
Thornfi eld Hall. 

Her stifter hun bekendtskab med godsets ejer, 
den mystiske mr. Rochester, som hun senere 
forelsker sig i, og sammen med ham lærer 
hun gradvist sine egne følelser og lidenskaber 
at kende, men både Thornfi eld Hall og mr. 
Rochester gemmer på dystre hemmeligheder. 
Klassikeren JANE EYRE blev udgivet i England 
i 1847 og er Charlotte Brontës mest berømte 
roman.
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Charlotte Brontë

Lindhardt og Ringhof

JANE EYRE er fortællingen om den fat-
tige og forældreløse Jane, der vokser op 
i1800-tallets England hos sin onkel og den-
nes tyranniske kone og børn, der mishand-
ler hende både fysisk og psykisk og til sidst 
sender hende på kostskole. Efter hendes 
skoletid er forbi, før hun arbejde som guver-
nante på det store gods � orn� eld Hall. 

Her stifter hun bekendtskab med godsets 
ejer, den mystiske mr. Rochester, som hun 
senere forelsker sig i, og sammen med ham 
lærer hun gradvist sine egne følelser og 
lidenskaber at kende, men både � orn� eld 
Hall og mr. Rochester gemmer på dystre 
hemmeligheder. Klassikeren JANE EYRE 
blev udgivet i England i 1847 og er Charlot-
te Brontës mest berømte roman.
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Brontë

Lindhardt og Ringhof

JANE EYRE er fortællingen om den 
fattige og forældreløse Jane, der vokser 
op i1800-tallets England hos sin onkel 
og dennes tyranniske kone og børn, der 
mishandler hende både fysisk og psykisk 
og til sidst sender hende på kostskole. 
Efter hendes skoletid er forbi, før hun 
arbejde som guvernante på det store gods 
� orn� eld Hall. 
Her stifter hun bekendtskab med godsets 
ejer, den mystiske mr. Rochester, som 
hun senere forelsker sig i, og sammen 
med ham lærer hun gradvist sine egne fø-
lelser og lidenskaber at kende, men både 
� orn� eld Hall og mr. Rochester gemmer 
på dystre hemmeligheder. Klassikeren 
JANE EYRE blev udgivet i England i 1847 
og er Charlotte Brontës mest berømte 
roman.
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