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Agnes Grey Anne Bront\u00eb Hent PDF Da familien Grey bliver bedraget og faderen syg, må alle

familiemedlemmerne hjælpe til. Den yngste og noget forkælede datter Agnes beslutter at finde arbejde som
guvernante, både for at bidrage til familiens økonomi, og for at vise sin selvstændighed. Hun starter med de
vanartede unger hos familien Bloomfield, men bliver efter nogen tid afskediget, da mrs. Bloomfield ikke
mener, hun er opgaven voksen. Derefter bliver hun ansat hos overklassefamilien Murray, hvor hun får

ansvaret for at opdrage den smukke og selvoptagne Rosalie og den knap så smukke, bandende "drenge-pige"
Mathilda. Efter moderens ordre må hun gøre hvad hun vil for at indgive dem nogen lærdom - bare hun ikke
keder dem, og helst uden at hverken moderen eller faderen har nødig at blive indblandet ... Agnes Grey var
den første af Anne Brontës bøger, og måske - selv om emnet er alvorligt nok, nemlig de rædselsfulde forhold,
guvernanter og huslærere blev budt i datidens samfund - den mest sprudlende og letlæste af alle Brontë-

søstrenes romaner.

 

Da familien Grey bliver bedraget og faderen syg, må alle
familiemedlemmerne hjælpe til. Den yngste og noget forkælede
datter Agnes beslutter at finde arbejde som guvernante, både for at
bidrage til familiens økonomi, og for at vise sin selvstændighed. Hun
starter med de vanartede unger hos familien Bloomfield, men bliver
efter nogen tid afskediget, da mrs. Bloomfield ikke mener, hun er
opgaven voksen. Derefter bliver hun ansat hos overklassefamilien
Murray, hvor hun får ansvaret for at opdrage den smukke og

selvoptagne Rosalie og den knap så smukke, bandende "drenge-pige"
Mathilda. Efter moderens ordre må hun gøre hvad hun vil for at

indgive dem nogen lærdom - bare hun ikke keder dem, og helst uden
at hverken moderen eller faderen har nødig at blive indblandet ...
Agnes Grey var den første af Anne Brontës bøger, og måske - selv

om emnet er alvorligt nok, nemlig de rædselsfulde forhold,
guvernanter og huslærere blev budt i datidens samfund - den mest



sprudlende og letlæste af alle Brontë-søstrenes romaner.
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