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Grey E. L. James Hent PDF Ny bog af E L James. Siden første bind i Fifty Shades-serien udkom, har
tusindvis af læsere skrevet til E L James og spurgt, om hun ikke ville skrive historien set fra Christian Greys

synsvinkel.

I den nye roman giver hun læserne mulighed for at opleve fortællingen på ny, men denne gang set med
romanens intrigante og gådefulde mandlige hovedpersons øjne. Læserne kender Christian som en mand med
fuld kontrol over alle aspekter i livet. Hans verden er pæn, disciplineret og ikke mindst tom – indtil det

øjeblik, Anastasia Steele snubler ind på hans kontor. Hvad er det ved hende, som drager ham? Hvorfor har
han så svært ved at glemme hende? Hurtigt bliver han hvirvlet ind i en malstrøm af følelser, han ikke kan

forstå, men heller ikke kan modstå.

 

Pressen skriver:

»Vi finder ud af, hvad det præcis er ved Anastasia Steele, Grey ikke kan stå for, og vi kommer en smule
tættere på at forstå Grey som det komplekse, multifacetterede mandfolk han er. … Vinklen gør Grey mere

interessant end de andre E. L. James-udgivelser.«

- Femina

»Fans af Fifty Shades-serien vil i hvert fald ikke blive skuffede over Grey. De, der gerne vil forarges, har på
deres side igen noget at blive forargede over. Succesen er hjemme. I enhver forstand. «

*** - Berlingske

»Han har virkelig brug for hjælp den stakkels mand, og heldigvis ved læsere af den oprindelige trilogi, at han
kan ændre sig – at han dybt inde har et hjerte fyldt med kærlighed. Bogen er perfekt til en weekend sviptur,

man er godt underholdt og får et nyt syn på Christian og Anastasias komplicerede forhold. «

- Litteratursiden.dk
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