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Annan Information
Det kom från Mr Marchmont, kusinen och arvingen till min kära och döda fru. Mitt hjärta slog
mig: när jag böjde sig över honom, när han satt omedvetet, gjorde mig så bra han kunde, och
jag känner mig inte oerhört mot mig, min morgons vrede smälte ganska: Jag tyckte inte om
professor Emanuel. Deras tillstånd var upprörande, men inget godkännande knutet till deras
ansträngningar att klara det. Du kan när som helst hantera dina prenumerationspreferenser för
e-post på Min profil. Det var inget väder för att vandra i de våta gränderna, under droppande
träd; och jag började höra Sylvies plötsliga bark i trädgården - hennes bark of welcome. Ljus
bröt, rörelse samlades, klockor slog ut - till vad jag kom.
Gör din egen säng varm och mjuk; ta lugnande medel och kött och drycker kryddade och söta,
så mycket som du vill. Subtexten är naturligtvis också skillnaden mellan Lucy, som är
beroende av lycka, hennes wits och vänligheten av främlingar för hennes existens, och Dr
John, som kan välja sitt yrke, utbildas för det, och aktivt tjäna ett bra levande av det. Sova
snart regerade: över dessa kuddar vann sömn en lätt överhöghet: nöjd suverän över huvud

och hjärtan som inte ont - han passerade den otrogna. Det är ganska mycket motsatsen till den
tillfredsställande "läsaren, jag gifte mig med honom", men för mig var slutningen mer
tillfredsställande för att vara så tvetydig. I samband med att ha levt med henne hade jag
långsamt lärt mig att, om inte med en sämre, måste hon någonsin vara en rival. Vad ser jag då
mellan de halvdragna gardinerna. Hon har inte mycket att hoppas på eller att se fram emot i det
här livet, men hon överlever. Äntligen slog jag ett skarpt slag på mitt skrivbord, öppnade mina
läppar och släppte det här gråtet: -. Sörja för deras död, undrade hur snart det var innan hon
blev konsumtiv och ensam ensam för allt som hon hade andra vänner och korrespondenter
bland dagens litterära värld, började hon skriva tre kapitel om vad som så småningom skulle
växa in i Villette, en roman som bygger på hennes erfarenheter som engelsklärare i Belgien tio
år tidigare. Språket är mer sofistikerat, med en underbart rik ordförråd, men de franska
passagerna sakta ner mig - jag läste franska lätt men inte lika bra som engelska självklart.
Hennes man, naturligtvis en man med väldigt känsliga känslor och chockad oförutsägbarhet
genom för plötslig kommunikation av nyheterna, kunde knappast tyckas nu övertygas, men att
viss överdrivenhet från hans sida - en viss brist i tålamod och övertygelse - hade bidragit att
skynda på hennes slut.
Mycket tidigt föll han under spell av alkohol och opium; hans ravningar och eländer förstörde
familjen freden, absorberade sina energier och deprimerade sina andar. Han hjälper Lucy när
hon först kommer till Villette, även om de inte känner igen varandra, och han hjälper henne
snabbt när hon lider av vad vi antar är en nervös uppdelning. Hon skulle inte, och heller inte
Lucy; Projektionens komfort var inte min att njuta av. Det är ett pensionat som drivs av en
Madame Beck som tar Lucy som lärare uteslutande på M.s ord. Vi har en författare från 1800talet med särskilda mål i åtanke, och vi har en karaktär som hon skapat. Det finns så mycket
symbolik att den nästan överskrider den gotiska genre-symboliken, inklusive en bokstavlig
storm på havet och en non som kan vara spöket av ett oroligt mordoffer (Villettes version av
Madwoman på loftet). Hon ägde en underlig bekantskap; hon erbjöd meddelanden och gåvor
till ett unikt helgedom, och inauspicious verkade bärandet av den orubbliga sak hon tillbedde.
Han arvade dock linjerna i sin mors egenskaper. även hennes goda tänder, hennes livsstil (eller
löften om hennes livsstil, för att han ännu inte var fullvuxen), och, vad var bättre, hennes
hälsa utan brist och hennes andar av den tonen och jämlikheten som är bättre än en
förmögenhet till innehavaren. Med inga andra lärare, studenter eller företagsledare är Lucy
väsentligen lämnad ensam under en lång tid. Men för att säga mycket om plot skulle "förstöra"
berättelsen och vilseleda läsaren, för denna berättelse är en förlängning av minne, en följd av
medvetenhet som sker genom kontemplation och reflektion, vilket gör plottet både
överraskande och avslöjande. Sårbarhet, emotionalism blossar upp, men plikt och sunt förnuft
och praktiska håller äntligen katastrof i kontroll. Naturligtvis är en av Jane Eyras huvudtema
Jane's osäkerhet om sin position i samhället. De berättelser vi säger om oss är fällor lika
mycket som förklaringar eller försök till upplysning, de berättelser som berättas av en första
människas berättare måste känna sig genom ett djupt kritiskt öga. Madame Heger vägrade se
henne men hon pratade med M. Kan det vara så att han blev mer än vän eller bror.
Han gillade aldrig att se mig mäta pennor; min kniv var alltid matt kantad - min hand var
oskiljaktig; Jag hackade och flisas. Det här är Madame Becks skola, för flickor, och ägaren,
väldigt skarp, en attraktiv änka, i slutet av 30-talet, vill att en engelskkvinna ska ta hand om
sina tre små dyrbara döttrar, lyckligtvis får Lucy jobbet, men först den obehagliga
uppsägningen , av den nuvarande innehavaren av positionen, en alkoholiserad dam, som
drack en för många flaskor. Paulus uppstod, ledde, styrde och förhöjde det; hans sociala,

livliga humör spelade otryckt och oklart; omgiven endast av kvinnor och barn var det inget att
korsa och stötta honom; han hade sin egen väg och ett trevligt sätt det var. Rika män hade en
gång haft det här kvartalet, och en gång hade storhet satt sitt säte här. När en moster av det
deformerade barnet kommer att ta tjejen bort, blir Lucy ännu mer ensam än tidigare sjuk och
har nattskräck och olyckliga hallucinatory drömmar. En kväll är Lucy gripen av en lust att gå,
så hon vandrar ut i stan och hamnar i en kyrka under katolsk massa. Han är snäll och
magnanimös, vilket framgår av hans stöd och skydd mot den äldre mormor av hans döda
fiancee Justine Marie tillsammans med sin tidigare handledare och tjänare. Fru Bretton och jag
satt ensam i salongen och väntade på hennes ankomst; John Graham Bretton var frånvarande
vid ett besök till en av hans skollåkare som bodde i landet. Paulus, medan han stod på pannan
eller utskjutande läppen över en viss övning av mig, som inte hade så många fel som han
önskade (för han tyckte att jag skulle begå fel, en knut av blunders var söt mot honom som ett
nötterkluster ,) att han hade poäng av återgivande till Napoleon Bonaparte. Anledningen kan
vara rätt; ännu inte undra att vi ibland är glada över att trotsa henne, att rusa ut ur hennes stav
och ge en skön stund till fantasi - hennes mjuka, ljusa fiende, vår ljuva hjälp, vårt gudomliga
Hopp.
I denna passionerade revolutionära nya värld söker hon jobb och kärlek och kvinnors
rättigheter. Hon återvände äntligen till sin familjs prästgård i Haworth, England, i januari 1844.
Hon växer för att vara en vacker ung dam som är ömtålig och intelligent. Att ett prästadöme
kan marschera rakt upp och rakt uppåt till en all dominerande eminens, varifrån de äntligen
kan sträcka sig i sin Moloch-kyrkas septer. ' Han lugnade sig på något sätt - för lätt, kanske;
Jag borde ha stått längre ut, men när han såg snäll och bra ut och höll ut sin hand med amitet,
vägrade minnet att reproducera med kraft hans undertryckande stunder. Samma hjärta talade
ibland; Även om det var en irritabel, var det inte ett förgett organ: i kärnan var en plats, ömt
bortom en mans ömhet; en plats som ödmjukade honom till småbarn, som binder honom till
tjejer och kvinnor: till vem, rebell som han skulle, kunde han inte avskräcka sin affinitet och
heller inte förneka att han i det hela taget var bättre med dem än med sin egen sex. Av
intressanta scener och väldragen tecken finns å andra sidan överflöd; och dessa, även om de
misslyckas med att stimulera läsarens nyfikenhet som en välbyggd tomt, uppmärksamma
uppmärksamheten och hålla en trevlig känsla, från första sidan till den sista. Nu, förföljde han,
"du ska bo här och ha en skola; du ska anställa dig själv medan jag är borta; du kommer ibland
att tänka på mig; du kommer att tänka på din hälsa och lycka för min skull, och när jag
kommer tillbaka ---- '. Genom romanens gång är omvandlingen av Lucy från passiv, modig
tonåring till starkvilja, oberoende och otroligt-nästan alarmerande sensuell affärskvinna helt
otrolig. Såvitt jag kan träna är han i samma ålder som Lucy, men han märker inte heller henne.
Lucy måste fokusera hennes uppmärksamhet någon annanstans, och hon lägger in på hennes
smärta och hennes öde för att hon förstår sin oundviklighet.
Den person som ser och älskar Lucy som hon är, som hjälper henne inte bara ekonomiskt,
men psykologiskt, ges och tas bort. En liten besvärlig ånger jag undergick att lådan inte hade
erbjudits. Systernas identitet som författare var först okänd även till sina förläggare. För det
andra är det så svårt att illustrera ett inlägg när det bara har varit en anpassning av boken.
Senare visar det sig att mannen som hon stränger med, en hon är upptagen för att referera till
som Isidore, är faktiskt Dr John. De tre tjejerna Charlotte, Emily (författare till Wuthering
Heights) och Anne (författare till Agnes Gray) försökte tjäna sitt liv genom att bli governess
etc.
När jag var tjej gick jag till Bretton ungefär två gånger om året, och jag gillade besöket. I sin

fritid utsätter hon aktivt panikattacker om hur hon aldrig kommer att få tillräckligt med tid att
läsa varje bok hon vill ha. Efter att ha beskrivit en fruktansvärd storm som hämtade sitt skepp
på returresa, stoppar Lucy sig själv: "Här paus: pausa genast. En Napoleonkomplimang var
dock tillräckligt, så jag bestämde mig för att vara av partiet. Å nej! Jag vet ingenting om dig;
du är helt för mig en främling. ' En observation till den effekten bildade sig egentligen i ljud på
mina läppar.
Återigen den patologiska känslan av skillnad mellan brittiska och franska, mer specifikt
mellan protestant och katolik. Lucy kompletterar kärnan i den katolska tron (attributen till den
tro som Paulus demonstrerar) och avstår från vad hon anser är en materialistisk invasioner om
troens renhet. Venture att inte klaga på att ett sådant objekt är för själviskt, för begränsat och
saknar intresse; var nöjd med att arbeta för självständighet tills du bevisat, genom att vinna det
priset, din rätt att se högre ut. Den tomma huvudet är oskadad för att Lucy inte är generad för
att ha varit en sjuksköterska, inte mindre bekväm med Ginevres egna aristokratiska släktingar
än hos tjänarna i skolan. Han hade vänt sig så plötsligt, han gick så fort, han såg så konstig ut;
feggen i mig blev blek, krympt och - väntade inte på att lyssna på orsaken och hörde buskarna
krossade och grusknäcken till hans förskott - hon var borta på panikens vingar.
Förmodligen hade han varit glad att se något emotionellt i mig. Men just nu är det ingen fråga
om diktat; Jag menar att göra dig användbar på ett annat kontor. Inte för någon man som jag
visste kunde man tillskriva machineringen för ett ögonblick. Våra handlingar är krossade från
själva roten av oss, och vi kan inte komma ihåg en tid då vår vilja var en varelse utan kedja
eller nosparti. W. Ett litet skåp innehade en diminutiv men god uppsättning av lergods. Den
här informationen kommer i bitar och det är först efter Lucy har avslutat sin förälskelse med
Dr. John att vi får en riktig representation av Paul och varför han uppför sig som han gör. Det
var trevligt att se henne bjuda på godnatt; hennes sätt att Graham var rörd med värdighet: i
hennes mycket lilla leende och tyst båge pratade grevinnan, och Graham kunde inte utan se
graven och böja sig mottaglig. Det är bara historien och ännu mer, karaktären jag inte bryr mig
om. Är länge satt jag vid sidan av honom en gång till mig själv - lugn, inte desperat eller ännu
ödemark inte vänlös, inte hopplös, inte sjuk i livet, och söker döden.

