
CINQUENTA TONS MAIS ESCUROS 

Ficar sem Anastasia parece ser uma opção impossível para Christian. Após romperem, 

ele se dá conta da posição que ela passou a ocupar em sua vida e decide fazer algumas 

adaptações comportamentais em si mesmo, digamos assim, afim de convencê-la a reatar, 

ou melhor, a iniciar um relacionamento convencional com ele. Depois de alguns dias 

separados, o que foi um verdadeiro martírio para Anastasia, ela volta a encontrá-lo e se 

dispõe a dar-lhes uma nova chance. O problema é que o passado de Christian não é tão 

fácil de superar, principalmente quando ele se faz presente em carne, osso e submissão. 

Fora Elena, vulgo Mrs. Robinson, uma desconcertante mulher que apresentou Christian 

ao universo da dominação e submissão, capaz de justificar tudo em nome do suposto 

sentimento de proteção em relação a ele, com o qual ainda mantém relação de amizade e 

negócios, entra em cena na vida do casal a Leila, uma ex-submissa do Grey agora 

transtornada pelo luto, armada e pronta para cometer uma loucura. Em meio à expectativa 

e tensão, a rotina do casal segue resistindo em busca da superação dos traumas de infância 

do menino Christian, até que Anastasia é posta cara a cara com o real passado de seu 

namorado. Na mira da ex-submissa, ela assiste a performance de um Grey que tanto temia 

ver, fazendo com que mais tarde, tristemente, se consagre como sendo incapaz de seguir 

adiante com ele. Então, inesperadamente os papéis se invertem de uma forma nunca antes 

pensada por Anastasia, e é assustador de se ver. Sem dúvida alguma, um dos pontos altos 

do livro!  Num misto de submissão, dor, choro e agonia, Christian se supera como um 

homem de cinquenta tons termonuclear e pede Anastasia em casamento. Pronto! Mais 

uma questão na vida já pouco atribulada desses dois. Não bastasse toda a carga emocional 

que é lidar com Grey, Ana ainda tem que enfrentar Jack Hyde, seu chefe canalha que 

insiste em constrange-la a fim de alcançar favores sexuais. Ele só não conta com o fato 

de que Christian é o dono da SIP, editora para a qual a sua Ana trabalha. Aí já viu tudo 

né? Christian fica bastante satisfeito em poder destruir a carreira do desgraçado insolente. 

Em meio a ânsia pela resposta de Anastasia ao seu pedido, a qual sem se dar conta ela já 

lhe havia dado astuciosamente, Grey ver sua vida correr perigo em um suposto acidente 

com Charlie Tango, seu helicóptero. Uma vez passado o susto, é chegado seu aniversário 

e a hora de anunciar o que ele tanto almejou: Ana se tornará sua esposa!  Uma notícia 

bastante louvada entre a família e amigos mais próximos do casal, exceto por Elena, 

óbvio. E a história atinge outro grande ápice nesse momento. O embate entre ex e atual 

finalmente se consolida, com alguns desgastes é claro, mas a Mrs. Robinson é declarada 

definitivamente fora da vida de Christian. YES! Pelo menos é o que se espera...E olhe 

que não estou retratando a vocês nem metade do que acontece nesse segundo volume! 

Desculpem-me, em meio a tantos detalhes e reviravoltas, ficaram apenas dicas para o 

volume final. E claro, tenho que dizer que valeu a pena cada página lida!  

 


