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DE BOLSILLO / DE BUTXACA, BARCELONA, 2014. Rústica. Condition: New. Dust Jacket Condition:
Nuevo. 00. Absolutament addictiva, aquesta novella tobsessionarà, et posseirà i et quedarà per
sempre a la memòria. . Quan la inexperta estudiant Anastasia Steele va conèixer el jove seductor i
empresari dèxit Christian Grey, va néixer entre ells una relació sensual que els va canviar la vida per
sempre més. Desconcertada per les peculiars pràctiques eròtiques den Christian, i vorejant tots els
límits, la jove lluita per arrencar el compromís den Grey. I en Christian hi accedeix per no perdre-la.
Ara ho tenen tot: amor, passió i un món dinfinites possibilitats d. avant seu. Però lAna sap que
estimar el seu Cinquanta Ombres, com lanomena, no és gens fàcil, i que el fet destar junts els
enfronta a un repte que cap dels dos no havia previst. Ella ha daprendre a compartir lestil de vida
opulent den Grey sense sacrificar la seva identitat. I ell ha de superar lobsessió compulsiva pel
control mentre lluita contra els dimonis del seu passat turmentat. I quan sembla que la força de la
seva relació pot vèncer qualsevol obstacle, la fatalitat, la rancúnia i el destí es conjuren per fer
realitat...
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The publication is great and fantastic. It is packed with knowledge and wisdom You will like how the article writer publish this publication.
-- Mr s. Alta  K ling  V-- Mr s. Alta  K ling  V

Very helpful to all of group of people. It is one of the most incredible pdf i have study. I am very easily could possibly get a satisfaction of studying a
published ebook.
-- Gust K upha l-- Gust K upha l
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