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Jane Eyre er fortællingen om den forældreløse og fattige Jane, der vokser op i 1800-tallets England hos sin
onkel og dennes tyranniske kone og børn, der mishandler hende både fysisk og psykisk og til sidst beslutter
at sende hende til kostskolen Lowood. På Lowood bliver Jane nedgjort og ydmyget af den ondskabsfulde
inspektør pastor Brocklehurst, men hun knytter også nære og varme relationer, som får stor indflydelse på
resten af hendes liv. Da Janes skoletid er forbi, og efter at have arbejdet nogle år som lærerinde på Lowood,
får hun arbejde som guvernante på det store gods Thornfield Hall. Her stifter hun bekendtskab med godsets
ejer, den mystiske Mr Rochester, som hun senere forelsker sig i, men både Thornfield Hall og Mr Rochester

gemmer på dystre hemmeligheder, der tvinger Jane ud i svære beslutninger.

»Bogen er den dag i dag tilfredsstillende for fantasien, fordi den rummer alle de elementære
ønskedrømselementer og samtidig følger urtypen på en 'rigtig historie' - selve eventyrets linie. Der er ikke så
forfærdelig mange bøger i verdenslitteraturen, der har denne elementære dragning, og de der er der, elskes

uforandret gennem generationer.«
- Elsa Gress

»Så åbner vi Jane Eyre… Forfatteren har fat i vores hånd og fører os med på hendes vej, får os til at se, hvad
hun ser, forlader os ikke et øjeblik eller lader os glemme hende. Til sidst er vi gennemtrængt af Charlotte

Brontës geni, hendes heftighed, hendes indignation … Det er den røde og urolige glød fra hjertets brand, der
illuminerer hendes sider.«

- Virginia Woolf

»Charlotte Brontës roman om den forældreløse Jane Eyre er en af romanhistoriens helt store klassikere.
Romanen, der nu genudgives, har det hele: Dannelse, lidenskab og en spirende kvindefrigørelse.«

- Per Krogh Hansen, Berlingske
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