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Da litteraturstudenten Anastasia Steele skal intervjue den unge industrimagnaten Christian Grey, møter hun en
mann som er både vakker, intelligent og litt skremmende. Møtet går rett i vasken - tror hun. Men så dukker
Grey uventet opp i butikken der Ana jobber deltid. Ana er uskylden selv, men innser at hun vil ha denne
mannen.
Grey på sin side blir voldsomt tiltrukket av Anas kjølige skjønnhet, kvikke hode og uavhengige sjel. Han vil
ha henne også, men bare om de følger hans spilleregler. Ana blir både sjokkert og spent da hun oppdager
Greys spesielle erotiske smak. Grey er en mann som blir drevet av behovet for absolutt og total kontroll. Ana
og Grey innleder snart et dristig forhold. Da Ana oppdager Christian Greys hemmeligheter, leder det henne til
å utforske sitt eget, mørke begjær.
Da litteraturstudenten Anastasia Steele skal intervjue den unge forretningsmannen Christian Grey, møter hun
en tiltrekkende, smart og karismatisk mann. I "Fifty Shades of Grey" møter vi den unge litteraturstudenten
Anastasia, som innleder et forhold til den vakre, mystiske milliardæren Christian Grey. Første «Fifty
Shades»-reaksjon: - Voldsomt hvor mye kamera dveler ved overkroppen til Dornan Fifty Shades Darker Film på CDON.COM. Lave priser og rask levering. «Fifty Shades of Grey» er plump, pornobasert og
manipulativ. En riktig avansert drittfilm! MED: Jamie Dornan, Dakota Johnson, Luke Grimes, Jennifer Ehle.
Bok nummer to i E. L. James' bestselgende Fifty Shades-serie er nå klar for kinolerretet. Anastasia forsøker å
gå videre med livet og glemme den heftige romansen. Kjøp 'Fifty shades, bundet' av E.L. James fra Norges
raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: E-bok, Heftet, Heftet, CD 9788205443617
Fifty Shades Darker - Film, bøker, musikk og leketøy på CDON.COM. Lave priser og rask levering. "Fifty
shades of grey - fifty shades trilogy 1" av E.L. James - Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre. Gjør
slutt på rykteflommen. Hevder han ikke forlater «Fifty Shades of Grey» likevel.

