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Milá Kudlanko, tak jsem se také rozhodla napsat. MÅ¯j pÅ™íbÄ›h je dost sloÅ¾itý a nÄ›kdy ani já sama se v mém Å¾ivotÄ›
nevyznám a mám ve v&scaron;em zmatek. S mým partnerem jsme byli spolu rok, pak jsem otÄ›hotnÄ›la. Byla jsem moc
&scaron;Å¥astná, ale mé &scaron;tÄ›stí nemÄ›lo dlouhého trvání. NáhodnÄ› jsem se dozvÄ›dÄ›la, Å¾e má z
pÅ™ede&scaron;lého vztahu roÄ•ní dítÄ›. Odmítl sice otcovství uznat, ale nakonec testy DNA dokázaly, Å¾e chlapeÄ•ek je jeho
Té paní, se kterou ho má. je 39let, jemu je 23 a mÄ› 24. Celé tÄ›hotenství jsem proÅ¾ívala ve stresu. MÅ¯j partner Ä•asto
telefonní Ä•ísla a neumÄ›l vysvÄ›tlit proÄ•, manipuloval se mnou, ale vÅ¾dy mi v&scaron;e umÄ›l odÅ¯vodnit tak. abych se
je&scaron;tÄ› zastydÄ›la, Å¾e mu vlastnÄ› nevÄ›Å™ím. Soud urÄ•il na dítÄ› výÅ¾ivné a já jsem se s tím smíÅ™ila a vlastnÄ› js
Myslela jsem, Å¾e tím to v&scaron;echno konÄ•í a budeme hezká rodina. Porodila jsem v 7 mÄ›síci pÅ™edÄ•asnÄ› dvojÄ•átka.
Partner se ale nezmÄ›nil, mÄ›l i nadále tajnosti, telefon pÅ™ede mnou zti&scaron;oval, nebo schovával a bylo na nÄ›m vidÄ›t.
Å¾e nÄ›co tají. O svém pÅ™ede&scaron;lém vztahu mi nikdy neÅ™ekl pravdu. Jednou, Å¾e se seznámili tak, podruhé jinak,
jednou s ní mÄ›l mít jen úlet, ze kterého vzniklo dítÄ›, podruhé se v Å™eÄ•i proÅ™ekl, Å¾e spolu Å¾ili. S na&scaron;ima mimin
pÅ™i&scaron;lo dost starostí, hádky, a po mém nároÄ•ném porodu i problémy se sexem. Bydleli jsme u mých rodiÄ•Å¯ a já
ho nÄ›kolikrát v hádce vyhodila, aÅ¥ jede domÅ¯ ke svým rodiÄ•Å¯m, Å¾e dvojÄ•ata a já potÅ™ebujem klid. OdstÄ›hoval se na
mÄ›síce, ale u rodiÄ•Å¯ nebydlel a mnÄ› nikdy neÅ™ekl, kde byl. Zru&scaron;il i telefon, který jsem mÄ›la na nÄ›ho pro pÅ™ípa
budu nÄ›co potÅ™ebovat, mÄ›l opÄ›t jiné Ä•íslo a to mi nedal, pÅ™ijel jen obÄ•as za dÄ›tmi.
Po tÅ™ech mÄ›sícich pÅ™i&s
abychom to znovu spolu zkusili. Souhlasila jsem, ale brzy jsem poznala, podle jeho pohrdavého chování ke mnÄ›, Å¾e se
nÄ›co zmÄ›nilo. Po týdnu spoleÄ•ného Å¾ití mi pÅ™i&scaron;el dopis od té jeho bývalé, Å¾e spolu nÄ›jaký Ä•as bydleli, to kdyÅ
mnou, a Å¾e spolu udrÅ¾ují celou dobu vztah a to není v&scaron;e! Narodilo se jí dal&scaron;í dítÄ›, které má mít opÄ›t za otce
mého partnera. MnÄ› napsala dopis, abych mu domluvila, aby ji netelefonoval v noÄ•ních hodinách a nevyzýval ji, aby si to
po telefonu spolu udÄ›lali.
Moje dvojÄ•átka mají 15 mÄ›sícÅ¯ a mají 2 a pÅ¯l roÄ•ního bratra a teÄ• moÅ¾ná i dvoumÄ›síÄ•n
té "hodné a slu&scaron;né" 40leté paní a milenky. Já teÄ• pÅ™emý&scaron;lím, jak v&scaron;e Å™e&scaron;it, partner Å™íká,
ona ho chce zruinovat a &scaron;pinit, protoÅ¾e Å¾árlí, ale ona mi do dopisu vyfotila i pár sms, které jsou psané z jeho
Ä•ísla, které jediné jsem mÄ›la uloÅ¾ené a tam jsou psaný domluvy jejich schÅ¯zek, ve kterých on jí v nich nazývá miláÄ•kem.
MÅ¯j partner tvrdí, Å¾e sms jdou zfal&scaron;ovat, ale já uÅ¾ nevím, Ä•emu vÄ›Å™it.
Tolik jsem mu odpou&scaron;tÄ›la a u
nemám sílu Å¾ít ve vztahu, kde není kousek Ä•isté pravdy. Jsou to jen lÅ¾i a já mám poÅ™ád strach, kdyÅ¾ není doma, Å¾e
být u ní. Nejvíc se bojím toho, jak zvládnu Å¾ít sama se dvÄ›ma dÄ›tma, hroznÄ› je miluji ale on mi Ä•asto vyhroÅ¾uje, Å¾e se
postará, aby mi je vzali. Pracuje totiÅ¾ u policie a myslí si, Å¾e je bÅ¯h, ale já se o dÄ›ti starám ze v&scaron;ech sil a nevím,
co &scaron;patného by na mÄ› chtÄ›l najít. Jeho výhruÅ¾ky pÅ™i hádkách jsou kruté a ubohé. UtoÄ•í tam, kde ví, Å¾e jsem
nejcitlivÄ›j&scaron;í. Pamela
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