Actiunea este plasata in anii ʼ90 și acționează în special pe marginea poveștii unui tânăr, Christian Grey. El este un miliardar ce
are o vastă avere, bogate pasiuni și propriul suflet întunecat. După ce fuge din fosta sa prietenă Anastasia Steele, Christian cauta
o noua partener care s-o poarte dupa plac. S-au pierdut si au revenit impreuna. Ea devine domnisoara Ana, iar acesta se
transformat in prezentul lor personaj. Ana este o tânără de 23 de ani, studentă de 20 de ani. Ea spune că e destinată să fie un
naiv și o plictisitoare, iar acest lucru ar trebui s-o facă fericită. Lumea îi zice Ana. Tânărul o îmbrățișează tot timpul, dar îi este
cu putință s-o facă fericita. Aceste eliberând viața acestei tinere. El se va numi Christian Grey și e un referire la un lider de
opinie din Los Angeles. În fiecare zi sunt companii pentru Ana și Grey, iar el ajunge să aibă o întreagă conexiune cu Ana. El
este încântat când ea e preocupată de ceea ce face și este genul de persoană care se simte bine în compania lui. El vinde o parte
din averea sa, e un excelent trainer și un bun prieten. El se plimbă prin oraș cu Ana. El îi face o călătorie pe Valea Napa și
merge cu ea la un spectacol sportiv. Cu toate aceste lucruri, Ana trebuie să se gândească dacă mai dorește să fie cu el. El este
proprietarul unei societati de birouri, el vorbeste foarte putin despre mama sa si tata si n-are prieteni.
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