CINQUENTA TONS DE LIBERDADE
No último encontro com Anastasia e Christian mergulhamos logo de cara na fantástica e
luxuosa lua de mel do casal. Ana finalmente se torna a Sra. Grey e ao lado do Sr. Grey
parte em uma viagem de três semanas pela Europa. Lugares fantásticos, jantares
maravilhosos, muito amor, sexo e Christian já se sente cada vez menos a vontade com a
possibilidade de ferir de qualquer forma sua esposa não submissa. Eles estão felizes,
descobrindo mais um ao outro, satisfeitos com a decisão que tomaram. Ao retornarem ao
Escala, cobertura já habitada pelo Grey e que agora serve de lar provisório aos pombinhos
até que a casa esplendorosa e ecologicamente projetada deles fique pronta, já se sabe que
o acidente pelo qual Christian passou com Charlie Tango foi uma sabotagem e que um
novo atentado foi promovido em sua empresa. Ou seja, alguém quer o Grey morto e esse
alguém é: Jack Hyde! Com a captura do maníaco do Jack, conflitos emergem entre o
casal, já que, embora Christian tenha abandonado grande parte de seus costumes
peculiares, ele ainda continua a ser um homem controlador e tem dificuldade de lidar com
o fato de que Ana não lhe deve obediência. Em uma atitude radical, desencadeada pela
frustração de não conseguir controla-la, ele não se contém e leva Anastasia ao seu limite
físico e emocional como forma de punição. Além de ter de superar tal situação, Ana ainda
é surpreendida novamente pela Leila, que surge na SIP depois de um período de
internação determinada a conhecer a mulher que conquistou seu antigo dominador. Eu
diria que é um encontro tenso, mas muito mais para o Grey do que para a Anastasia. Ao
longo dos três livros cada vez mais ela se firma como uma mulher muito corajosa e forte,
mas que se ver abalada quando seu padrasto Ray sofre um terrível acidente. Em meio à
expectativa pela sua recuperação, o inesperado acontece! Ana descobre estar grávida e
Christian não lida bem com a novidade. Atormentado pelo medo de não conseguir ser um
bom pai, o tão controlado Grey perde completamente o seu norte e recorre ao que para
Anastasia sempre foi um limite rigído: um encontro com Elena. Magoada, se sentindo
abandonada e traída, Ana mantém uma postura firme diante do que considera como
atitudes imaturas por parte de Grey e, em meio ao afastamento que se segue entre eles,
ela é surpreendida como sendo a única capaz de salvar Mia, sua cunhada, de um sequestro
promovido por Jack. Diante do rival ainda não revelado de Christian dos tempos de
moradia na casa da família adotiva durante a infância de ambos, numa atitude
desesperada, ela coloca em risco seu casamento, sua vida e seu filho, provando mais uma
vez que seu amor por Christian não conhece limites. Ele, arrependido, decide enterrar de
vez os monstros de seu passado para reassumir o controle de sua vida, agora como pai de
família. E juntos eles finalmente encontram o equilíbrio em um casamento que lhes rende
os melhores frutos que nenhum dos dois sequer um dia havia imaginado colher: seus
filhos, Theodore e Phoebe Grey. Bem, muitas outras coisas poderiam ser acrescentadas à
história do casal mais badalado dos últimos tempos! Eu apenas espero que o pouco que
foi dito nessas linhas sirva para despertar em vocês a mesma paixão que vi surgir em mim
com o passar das folhas e a imersão em um mundo de cinquenta tons!

