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50 tons mais escuros livro resumo

É bem verdade que muitas pessoas leram a trilogia de 50 toneladas (ou tiveram algum contato com o livro), mas assim como eu, algumas ainda não leram. Claro, a narrativa dos livros tem seus picos e vazios, mas de acordo com meu gosto, os picos superam os mais baixos. Controverso como o outro, mas muito mais
interessante de ler. Leia 50 tons de cinza aqui. Links: Scoob | Compre sinopse Em 50 Tons Mais Escuros, estamos na frente de Anastasia Steele, nossa heroína, muito menos inocente do que antes, mas com muito medo do lado cavaleiro das trevas de Christian Grey e, portanto, (depois de algumas boas cintas) decide
terminar seu relacionamento.  A última tentativa na Sala Vermelha da Dor foi traumática para Anna, e ela fugiu, fugindo, deixando para trás um homem bonito, bilionário e sedutor. (Como eu classifico essa mulher? Sim, eu a odeio por tudo que Christian fez, porque essa história de obediência não funciona para ela,
Anna tem que se concentrar em seu novo trabalho na editora de livros de Seattle. a abertura da exposição de Joseph.  Joseph é amigo de Anna que também quer conquistá-la... Nesta exposição, Christian vai com Anna e os dois se reúnem.  Ambos sofrem de separação; Anna está pronta para tentar de novo, e
Christian está pronto para mudar. Por ela. Christian, porque ela não está acostumada a mostrar seus sentimentos, Anna acha que está bem com ele. mas não é exatamente assim que é. As aparências são enganosas, ele diz em breve. Não estou nada bem. Sinto que o sol não nasce há dias, Anna. Eu vivo uma noite
sem fim.  P.35 Os mistérios e segredos de seu passado começam a se desvendar, e Anna começa a entender por que ele é um homem ferrado em Cinquenta Tons. Ela descobre segredos preocupantes sobre ele, e enquanto ele tenta lidar com seu passado, ela tem que decidir se o aceita ou se ele vai concorrer
novamente. Além disso, Anna deve enfrentar a ira e a inveja das mulheres do passado cristão. Eu ainda sou eu, Anastasia, estragado em todos os meus Cinquenta Tons. Sim, devemos atr nosso desejo de controlar... mas essa é a minha natureza, a maneira como lidei com a minha vida. Sim, espero que se comporte
de uma certa maneira, e quando não o faz, é desafiador e estimulante ao mesmo tempo. Ainda estamos fazendo o que eu gosto. Você me deixou bater em você depois de sua coisa ridícula ontem à noite. Ele sorri com carinho por sua memória. Eu gosto de puni-lo. E acho que isso nunca vai acabar... mas eu tento, e
não é tão difícil quanto eu pensei que seria. p. 211 Review Eu tenho uma relação amorosa com esta trilogia. Terminei de ler o livro me perguntando como era possível me envolver tanto com o caráter a tal ponto que eu tinha dor no coração antes de tudo o que tinha acontecido com Christian. Odeio Anastasia e a tolero
porque ela é a razão da alegria dele. Não nego que a narrativa é muitas vezes repetitiva e cansada. Odeio os diálogos que se repetem, a deusa interior que insiste em aparecer, virando os olhos, mordendo os lábios e algumas sensações de caráter descritas. Mas eu amo o livro! Sim, eu amo a trilogia porque Christian
Grey está nele e ele é o único que salva seu país aqui. Quando terminei o primeiro livro, fiquei muito curioso sobre todo o mistério que envolve seu passado e mal podia esperar para descobrir o que era. Eu vibre de felicidade quando Anna finalmente deixou de ser uma idiota e conheceu o lado mais feliz de Christian.
Como eu não gosto de mocinhos (sim, eu prefiro o lobo mau), Christian é o anti-herói perfeito e isso me faz suspirar. Sedutora, inteligente, engraçada, doce e irresistivelmente sexy, ela conquistou meu coração desde o primeiro momento. Meu envolvimento na história é tal que eu queria caber no rosto da Sra. Robinson
e quebrar todos os dentes em seu rosto.  Eu me senti mortal por todos os sentimentos ruins que os subordinados de sua antiga atitude acordaram para as coisas que ela fez, eu acho sufocante e ao mesmo tempo bonito todo o serviço que ele faz para Anastasia. A ansiedade, o cuidado exagerado e a sensação de
possessão que ele experimenta é sufocante, mas ao mesmo tempo evoca a sensação de ah, eu quero tal pessoa. Gray tem uma magia que o cerca, o que é inexplicável. O livro é erótico, com conteúdo adulto, então há muitas cenas de sexo! Ao contrário do primeiro livro, sabemos o lado mais romântico de Christian.
Fazer amor é diferente do que, não é? Bem... Achei as cenas de sexo e diálogos muito repetitivas. Se, por um lado, Christian tem uma imaginação muito fértil, Anastasia sempre tem as mesmas sensações, ela está sempre pronta e tem orgasmos com tanta facilidade que parece mudar. Entendo que há coisas que não
podem prolongar muito na narrativa, mas seria bom ver um pouco mais de realidade nesses orgasmos dessa mulher. Apesar de tudo isso, o livro despertou curiosidade... Eu estava curioso sobre as bolas de prata, e tenho certeza que muitas mulheres vão ficar também! Ele olha para mim, seus olhos arregalados e em
pânico, e tudo o que ouvimos é o fluxo contínuo A água flui sobre nós no chuveiro. Você me ama, eu digo. Seus olhos reviram ainda mais e seu bem abre. Ele respira fundo, como se estivesse respirando. E ele parece torturado, vulnerável. Sim, ele é corrupto. Eu adoro isso. A trilogia é, sem dúvida, um sucesso
absoluto, quer você queira ou não. Eu mostro a leitura para aqueles que amam estilo e espero que se você não leu, leia e tire suas próprias conclusões. Achei Cinquenta Tons Mais Escuros muito melhor do que o primeiro livro e mal posso esperar para começar a ler o outro! [importante] Minha nota: 8.5 – Somente por
causa de Anastasia[/importante] Datasheet Título: Cinquenta Tons Mais escuro autor: E. James ISBN: 97885880572100 Páginas: 512 Tradutora: Juliana Romeiro. Edição: 1 Capa Tipo: Folheto Editor: 2012 Assunto: Literatura Estrangeira-Literatura Erótica Língua Romana: Português publicado em 16 de outubro de
2012 Título original: Cinquenta Tons Mais Escuro Autor: E. James Publisher: Magic Year: Série 2012: Cinquenta Tons de Cinza #02 páginas: 512 Assunto: literatura externa; Romance; Tigelas Eróticas: Amazon; Submarino; Hora de compras; Resumo americano: Assustada com os segredos obscuros da bela e
torturada Christian Grey, Anna Steele terminou seu relacionamento com o jovem empresário e se concentrou em sua nova carreira como editora de livros. Mas o desejo de Gray domina cada pensamento de Anna, e quando ele oferece um novo acordo, ela não pode resistir. Muito em breve, Anna descobre mais sobre
o amargo domínio de seu parceiro sobre seu passado do que ela pensava ser possível. Enquanto Christian tenta se livrar de seus demônios interiores, Anna enfrenta a decisão mais importante de sua vida. - Não, não, não, não, não, não, não, não, não é segredo que eu estava desesperado pela continuação de
Cinquenta Tons de Cinza (resenha aqui), e para meu deleite toda essa euforia valeu a pena, e eu já estou curioso para saber o que o último livro reserva nesta série. Para quem não sabe, Cinquenta Tons Mais Escuros é uma sequência de Cinquenta Tons de Cinza, e como esta é uma série, é finalmente impossível de
rever sem afetar o tema do livro anterior. Isso sem soltar spoiler!      Depois que rompemos seu estranho relacionamento - se podemos chamar um relacionamento - com Christian Grey, nosso personagem acaba vivendo uma semana em uma fossa que dura um pouco, pois ambos descobrem que precisam um do outro
para se formar. Uma nova proposta - muito menos sombria do que a anterior - está emergindo, e os dois estão para um novo começo juntos. Vem muito do passado de Christian, e Anna - um pouco mais madura - tenta confrontar esses espíritos com a pessoa que ela deseja. Nunca senti como se estivesse correndo.
Escape para um refúgio tranquilo onde eu possa pensar neste homem, é também sobre como lidar com isso. Sei que ele está ferido, mas agora entendo claramente. O que é tão insano quanto cansativo. Pelo pouco valor que ele me deu por sua vida, eu entendo o porquê. - Página 243 Além disso, contada na primeira
pessoa, ainda na opinião de Anna Steele, o segundo livro permanece cheio de sensualidade e romance ao longo da história. O autor, E. L. James, continua nos guiando através de seu enredo de uma maneira fácil e agradável de ler. Com notas picantes e cheias de emoção, Cinquenta Tons Escuros consegue
transmitir um pouco menos desejo carnal e um pouco mais de romance do que o livro anterior. É impossível não notar a evolução de seus personagens, especialmente o quão mais romântico o cinza cristão se tornou. Mas não estou dizendo que cenas de sexo foram proibidas pela história, na verdade as cenas
permanecem cheias de sensualidade e luxúria. Sim, você é o filho do meu subconsciente. Mas você ainda tem um longo caminho a percorrer. Ele não vai querer estupidez de baunilha para sempre. Você vai ter que desistir. - Página 199 Se eu tivesse que resumir este livro em apenas uma palavra, seria uma revelação.
Aqueles que leram o primeiro livro sabem muito bem que muitas coisas foram cobertas e só agora estão começando a se revelar se unindo como se fossem as últimas peças de um quebra-cabeça. Então heróis pouco mencionados anteriormente, afinal, como uma participação importante desta vez. O que não quer



dizer que o terceiro livro não esteja cheio de mistério novamente, já que as duas últimas páginas desta trama conseguiram me deixar tremendo, apenas pensando com quem nosso herói vai lidar nos últimos e terceiros livros da série. Mais uma vez, gostaria de salientar que esta série é conteúdo adulto, não adequado
para menores, porque contém cenas explícitas de sexo, violência e ferreiro. E se você tem idade e quer começar a ler, tenha em mente que este não é um complexo enredo super mega master. Tenha em mente que você começa a ler erótico, por mais romântico e até mesmo semi-clichê. O que eu gosto muito porque
é algo leve, dinâmico e que flui com facilidade. Já aquele lado cômico que a deusa interior trouxe para o primeiro livro da série, e que eu gostei e louvava tanto que acabou no meio do caminho de lado desta vez, e eu perdi as boas risadas. XOXO compre sua cópia com nosso link e ajude o blog!! Submarino
1000000; Hora de compras; NOTA AMERICANA: OUTROS LIVROS DE AUTORES REVISADOS NO BLOG: E. L. James é um ex-executivo de TV e mora em Londres. Casada e com dois filhos, ela sempre sonhou em escrever histórias em que os leitores se apaixonam. Sua estreia na literatura, a trilogia Cinquenta
Tons de Cinza, se publicação nos últimos anos.                                                                      MARCADORES: CINQUENTA TONS DE CINZA • CINQUENTA TONS MAIS ESCUROS • E. L. JAMES • EM. EDITOR • ERÓTICO • CINQUENTA TONS MAIS ESCUROS • LITERATURA ESTRANGEIRA • REVISÃO •
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