
Greynin Elli Tonu

(Anna, Gray'in onu beklediğini bulmak için girer. Toplantı için ceketi çıkarır.)

Grey: Ne güzel bir çuval, Bayan steele.

(ellerini sırtına koyuyor ve kaldırıyor)

Anna: İş Toplantısı.

(sözleşme toplantısı için hazırlanırlar ve orijinal kalem hazırlandığı yere düşer

Anna: hmmm Etkileyici.

Grey: Bunu daha önce yaptım. İş toplantıları demek istiyorum.

Anna: ah

Grey: Bayan Steele.

Anna: hmm?

Grey: Toplantınız.

Anna: Sayfa bir, eski adresimi çıkar ve yenisiyle değiştir.

Grey: Yanlış olmuş. Düzeltilecek..

Anna; sayfa üç, bölüm 15-20. “İtaatkar, baskın tarafından talep edilen her türlü cinsel aktiviteye 
uyacak ve bunu hiç tereddütsüz ve tartışmasız yapacaktır. (Güler), sayfa 5'e bakın, ek üç, “yumuşak 
sınırlar”.

Grey: Sendeyiz.

Anna: Anal yumruk sokmayı bul.

Grey: Seni dinliyorum.

Anna: Çıkar. (Grey çıkarır) “Vajinal yumruk sokmayı da çıkar.

Gray: emin misin?

Anna: evet.Aynı sayfa, “itaatkâr  kabul edilebilir seks oyuncaklarının kullanımı. ”

Vibratörler, tamam. Dildos, olur. Genital Kelepçeleri asla olmaz.

Grey: Hepsinin gittiğine emin olabilirsin. 

Anna: Kıç tıkacı nedir? (asistanlar onlar için şarap ile gelir)Birkaç gizlilik sözleşmesinin üzerinden 
geçmişsin sanırım.

Grey: Personelim sadece onlara ne söylemeyi seçtiysem onu biliyor. Lütfen devam edin, Bayan Steele.

Anna: Beşinci sayfada da açıklığa kavuşturulması gereken bazı terimler var. "süspansiyon"?



Grey: Tavandan iplere asmak.

Anna: Olası hangi neden için?

Grey: Senin zevkin için.

Anna: Gerçekten mi?

Grey: ve benim. dikkate alınması gereken bir şey.

Anna: Hayır. Zor sınır. “İtaatkar için bağlanma kabul edilebilir mi?” İp, kemer, kelepçeler sorun 
değil,lütfen bandı çıkar ve “diğer” nedir?

Grey: Kablo bağları. Bu toplantıya olan bağlılığınızla ne kadar etkilendiğimi söyleyebilir miyim? Buna 
karşılık olarak ben de bir incelik yapacağım. Haftada bir kere, senin seçtiğin bir akşam dışarı çıkarız..
Tıpkı normal bir çift gibi. Akşam yemeği, film… buz pateni. Sen ne istersen..

Anna: Kabul edilmiştir..Çok naziksin..

Grey: Ek-5’e bakmak istiyorum . Gelecek haftanın ortasına seni becermek istiyorum.

Anna: Adil savaşmıyorsun.

Gray: Asla yapmam.

Anna: Tüm bu değişiklikleri gözden geçirip bir karara varmaya çalışacağım.

Grey: Gitmek mi istiyorsun?

Anna: evet.

Grey: ama vücudun bana farklı bir şeyler söylüyor. örneğin bacakların. Masanın altında uyluklarına 
baskı yapman. Ve nefesin değişti. Ve ten rengin.

Anna: Tenim?

Gray: kızardın.

Anna: Sadece şaraptandır...

Grey: Adrenalinden

Anna: Kaldımı diyelim ne olacaktı…

Grey: Önce seni giydiğin küçük elbiseden kurtarırım..

Anna: evet.

Grey: Elbisenin altında çıplak olduğunu keşfetmekten memnuniyet duyarım.

Anna: Gerçekten mi?

Gray: Sonra seni domaltırım..



Anna: tam buraya mı?

Grey: evet.

Anna: bu masada?

Grey: evet.

Anna: Toplantı için teşekkürler Bay Grey.

(Sözleşmeyle yürür.)


