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Dobrý den, chci vás poÅ¾ádat o radu, pomoc v Å™e&scaron;ení - zjistil jsem, Å¾e má manÅ¾elka je mi nevÄ›rná. Celý pÅ™íb
odehrál takto: jeden mÅ¯j kamarád mÄ›l problém s exekucí. Je bez práce, dvakrát rozvedený, má dvÄ› dÄ›ti, na které
pochopitelnÄ› neplatí. Moje Å¾ena pracuje v instituci, která tyto problémy Å™e&scaron;í. A tak mÄ› poÅ¾ádal - pÅ™ed více jak
mÄ›sícem - o pomoc. No, jsem kamarád, takÅ¾e jsem ho seznámil se svou manÅ¾elkou a ta tuto pomoc pÅ™islíbila...

Tehdy to v&scaron;echno zaÄ•alo. Od této doby se její chování mÄ›nilo - a to jak po stránce citové, tak sexuální. Já
jsem tomu zprvu aÅ¾ tak velkou pozornost nevÄ›noval, protoÅ¾e byla údajnÄ› moc unavená z práce... A je&scaron;tÄ› jedno na Vánoce jsem pozval tohoto kamaráda k nám, aby nebyl sám... KdyÅ¾ pak byla na&scaron;e nálada uÅ¾ jaksi ovínÄ›na,
tak jsem si v&scaron;iml, jak má Å¾ena ho bez jakýchkoliv servítkÅ¯ svádí. Å˜ekl jsem jí to a pÅ™estala, druhý den jsem si o tom
s ní i promluvil a Å™ekla mi, Å¾e o nic nejde Å¾e má jen &bdquo;jebavé oÄ•i" (pardon, ale tak to opravdu Å™ekla), ale Å¾e je
vÄ›rná a v citech má jasno (jsme spolu 13 let). Je&scaron;tÄ› tolik: mé Å¾enÄ› je 37, jemu 48 a mnÄ› 33.
Ale ta její zmÄ›na
chování byla stálá, takÅ¾e moje podezÅ™ení sílilo. Samá neÄ•ekaná a tajná volání atd. PÅ™iznávám, Å¾e jsem se kouknul
azjistil, Å¾e si volají a pí&scaron;ou a vÅ¯bec ne jen kamarádsky. Po té mi Å¾ena Å™ekla uÅ¾ natvrdo, Å¾e se zamilovala a Å
co má dÄ›lat, ale Å¾e se nemusím bát, Å¾e mÄ› má ráda. JenÅ¾e od této chvíle si na sebe nenechá sáhnout ani pohladit se
nedá, vÅ¾dy jen ucukne a odsekne &bdquo;nech toho". Najednou se koupe dvakrát dennÄ›, myje si kaÅ¾dý den vlasy, a jen
se &scaron;lechtí. A stále chodí nÄ›kam ven. Sice Å™íká, Å¾e mÄ› nechce ztratit, ale jeho prý také ne, prý by z nás nejradÄ›ji
udÄ›lala jednoho... PÅ™itom poÅ™ád breÄ•í a Å™íká, Å¾e je ji &scaron;patnÄ› od Å¾aludku.
Ze v&scaron;eho nejhor&sca
vidí i dÄ›ti - máme dvÄ›, jedno spoleÄ•né a druhé je z manÅ¾elÄ•ina pÅ™edchozího vztahu. PochopitelnÄ›, Å¾e dÄ›ti tím znaÄ
Zkou&scaron;el jsem jí navrhnout, abychom &scaron;li do poradny, ale tam jít nechce.
Já uÅ¾ i s ním mluvil, on mi Å™íkal, Å
nic nejde, ale Å¾ena mi tvrdí, Å¾e on ji prý taky miluje... Jsem naprosto v zoufalé situaci, vlastnÄ› vÅ¯bec nespím a zhubnul jsem
jiÅ¾ 10 kg. Má Å¾ena ale poÅ™ád tvrdí, Å¾e pokud by jednala jen citem a touhou, tak by ode&scaron;la, ale Å¾e je mezi nám
toho víc a nechce nikomu ublíÅ¾it... DÄ›kuji vám a budu moc rád, kdyÅ¾ mi odpovíte co nejdÅ™ív, Petr
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