Jane Eyre

Resumé

Efter att som mycket liten flicka ha förlorat båda sina föräldrar, får Jane en kärlekslös uppväxt i Gateshead
hos sin morbrors elaka änka, Mrs. Reed. När Mrs. Reed tycker att hon vill straffa Jane, stängs hon in i det
röda rummet. Jane blir så småningom skickad till en skola för fattiga, Lowood. Skolan drivs av en mycket
inskränkt och snål herreman, Mr. Brocklehurst, som nära nog låter flickorna svälta. Jane bekantar sig med
Helen och de två blir väninnor. De svåra förhållandena i Lowood avslöjas efter en omfattande
sjukdomsperiod med flera dödsfall, bland andra mister Helen livet. Jane stannar kvar i flera år.
Jane vill bli mera självständig, hon söker tjänst som guvernant och får ganska snart ett svar från en viss
Mrs. Fairfax, som vill anställa henne som privatlärare åt en liten flicka. Jane åtar sig tjänsten och ska
undervisa lilla Adéle i Thornfield Hall. När Jane anländer får hon veta att det inte är Mrs Fairfax som äger
herrgården utan Mr. Rochester. Jane och Mr. Rochester bekantar sig och kommer varandra allt närmare.
Jane har hört underliga skratt om nätterna och försöker fråga av Mr. Rochester vad det kan vara. Han
menar att det är tjänstefolket.
På natten hör Jane det där skrattet igen och märker att det brinner i Mr. Rochesters rum. Hon rusar in och
släcker eldsvådan och räddar så Mr. Rochester.
Mr. Rochester får gäster, Mrs. Ingram och hennes döttrar Blanche och Mary. Det ordnas med fest och
Jane blir utanför. Mitt under festandet anmäler Mrs. Fairfax att en viss Mr. Mason står bakom dörren. Mr.
Rochester blir orolig. Jane i sin tur får ett brev från sitt barndomshem Gateshead.
PAUS
Jane åker hem til Gateshead för att hälsa på Mrs. Reed som är på dödsbädden. Mrs. Reed överräcker ett
brev som hon har sparat i tre års tid, brevet är från Janes farbror John Eyre. Han skulle ha viljat adoptera
henne och testamentera sin egendom till Jane. Mrs. Reed har ljugit att Jane dog på Lowood. När Jane
återvänder till Thornfield visar det rig att Mr. Rochester och Blanche ska gifta sig. När Jane inser detta
besluter hon sig för att resa, något som varken hon själv eller Mr. Rochester vill. Nu friar Mr. Rochester till
Jane. Hon tackar ja, men då dagen för bröllopet kommer, visar det sig att Rochester redan har en fru; en
galen kvinna Bertha Antoinette som han länge hållit inlåst. Han hävdar att hon är sinnessjuk och att han
blev lurad att gifta sig med henne. Jane blir förkrossad och rymmer.
Jane beger sig iväg och driver omkring i dagar tills hon tas omhand av en präst, S:t John Rivers och hans
systrar Diana och Mary i Marsh End. Jane döljer sin sanna identitet för syskonen, hon finner sig till rätta
och stannar hos dem. När Janes farbror dör, behöver man hitta henne och nu avslöjas hennes verkliga
identitet. Farbrodern har testamenterat hela sin förmögenhet till Jane. Mr. Rivers ska åka till Indien för att
missionera och han vill att Jane följer med, han friar till henne. Jane tackar nej och beger sig av för att åter
få kontakt med Mr Rochester. En stor eldsvåda har härjat på Thornfield, den galna frun hade förorsakat
branden och dog själv i den. Jane hittar Mr Rochester, han är skadad men vid liv. Deras ömma känslor för
varandra har inte förändrats.

