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EL JAMES
Mroczniej
Ciemniejsza strona Greya oczami Christiana
Christian, choć zdeterminowany, by odzyskać Anę i być z nią na jej
warunkach, wciąż nie może się uwolnić od koszmarów dzieciństwa.
Tymczasem cyniczny szef Any, Jack Hyde, wyraźnie chce ją mieć tylko dla
siebie. Czy powiernik Christiana i terapeuta, dr Flynn, pomoże mu zmierzyć
się z demonami? Czy też zaborczość Eleny, jego uwodzicielki i obłąkane
oddanie Leili, jego dawnej uległej, wciągnie z powrotem Christiana
w przeszłość? A jeśli jednak Christian odzyska Anę, to czy człowiek tak
mroczny i zniszczony może mieć nadzieję, że kiedykolwiek ją zatrzyma przy
sobie na stałe?

„Książka, która wstrząsnęła
rynkiem literatury kobiecej”.
Newsweek
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Poprzednia część opowieści
z perspektywy Christiana

EL James

Po dwudziestu pięciu latach pracy w telewizji postanowiła
spełnić swoje marzenie z dzieciństwa i pisać powieści,
które porwą serca czytelników. W rezultacie powstała
zmysłowa trylogia Pięćdziesiąt twarzy Greya, Ciemniejsza
strona Greya i Nowe oblicze Greya. Przetłumaczono ją na
52 języki, a sprzedała się w 125 milionach egzemplarzy na
świecie. W 2012 roku EL James została uznana przez Barbarę Walters „Najbardziej fascynującą osobą roku”, przez
tygodnik „Time” „Najbardziej wpływową osobą roku”,
a przez „Publishers Weekly” „Człowiekiem roku”. Pierwszy
tom cyklu, Pięćdziesiąt twarzy Greya, okupował listę „New
York Timesa” przeszło dwa i pół roku, a ekranizacja filmowa
wytwórni Universal Pictures z 2015 roku, której James była
producentką, biła rekordy kasowe na całym świecie.
EL James mieszka w zachodnim Londynie z mężem,
powieściopisarzem i scenarzystą Niallem Leonardem, oraz
dwoma synami.

Tylko w Polsce powieści o Anie Steele
i Christianie Greyu sprzedało się
prawie 2,5 miliona!
Sprzedaż w USA już w pierwszych 3 tygodniach
sięgnęła 15 milionów, a prawa filmowe
do ekranizacji studio Universal Pictures kupiło
za niebagatelną kwotę 5 milionów dolarów!

Polecamy także
filmowe wydanie kultowej trylogii

tom I
Studencki wywiad
z rekinem biznesu
przystojnym Christianem
Greyem staje się
początkiem fascynacji
młodziutkiej Anastasii
Steele. Nawet gdy
następnego dnia
mężczyzna zjawia się
w sklepie, w którym
dziewczyna dorywczo
pracuje, Ana nie
przypuszcza, jak szybko
i w jakim kierunku rozwinie
się ta znajomość. Jaki
sekret skrywa przeszłość
Christiana i jak wielką
władzę mają drzemiące
w nim demony?

Ekranizacja zwieńczenia
trylogii w kinach
od 9 lutego
Wspólna codzienność okazała
się nie lada wyzwaniem,
któremu Ana i Chrstian dzielnie
stawiają czoła w imię łączącego ich uczucia. Czy ta
historia miłosna zakończy się
happy endem? A może piękny
sen przerwie były szef Any, Jack
Hyde, który poprzysiągł zemstę
i cierpliwie czeka na swoją
szansę?

tom II
Młodziutką Anę Steele
i charyzmatycznego
Christiana Greya połączył
niecodzienny układ,
który z czasem przerodził
się w coś znacznie
głębszego. Demony
Greya zwyciężyły, Ana
zerwała uzależniający
związek.
Rozstanie okazuje się
jednak bardzo bolesne,
kochankowie nie potrafią
bez siebie żyć. Ana
przystaje więc na nowy
układ i oboje zaczynają
wszystko od zera. Czy
nauczą się życia we
dwoje?

