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Agnes Grey Anne Brontë Hent PDF Da familien Grey mister hele sin formue i en økonomisk fejlspekulation,
beslutter den yngste og forkælede datter, Agnes, 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. Agnes bliver derefter ansat hos overklassefamilien Murray,

hvor hun får ansvaret for at opdrage den smukke og selvoptagne Rosalie og drengepigen Mathilda.

Efter moderens ordre må Agnes gøre, hvad hun vil, for at indgive børnene lærdom – hun må blot ikke kede
dem, og hun skal sørge for at involvere forældrene så lidt som muligt.

Værket er bearbejdet og tilrettet moderne retskrivning.

OM FORFATTEREN
Anne Brontë (1820 –1849) var en britisk forfatter og den yngste af de tre Brontë-søstre. Charlotte, Emily og
Anne Brontë skrev alle dramatiske historier om altfortærende kærlighed, vild natur og hvileløse genfærd.
Selv levede de en tilbagetrukket tilværelse i faderens præstegård, hvor de sad og skrev deres store romaner.

Agnes Grey er Anne Brontës debutroman.
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