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Ahoj lidi, potÅ™ebovala bych poradit. Je mi Ä•erstvÄ› 34, mám devítiletého syna a rozvádím se. V posledních létech se se
mnou dÄ›ly divné vÄ›ci - Ä•ím dál tím silnÄ›ji jsem cítila, Å¾e se mi víc líbí holky. NevÄ›dÄ›la jsem, jak se s tím mám vyrovnat, c
jsem si kde pÅ™eÄ•etla, dozvÄ›dÄ›la jsem se, Å¾e rÅ¯zné fantazie jsou docela bÄ›Å¾né. Ale nÄ›jak jsem to v&scaron;echno zv

PÅ™itom jsem vlastnÄ› celý Å¾ivot - aÅ¾ o té doby - Å¾ila jako heterosexuální, mÄ›la jsem i pÅ™ed manÅ¾elstvím pár v
které jsem docela milovala. Ale stalo se, je to nÄ›co pÅ™es rok, co jsem poznala Å¾enu, do které jsem se okamÅ¾itÄ›
zamilovala. Nikdy pÅ™edtím se mi nÄ›co tak obrovského nestalo, nikdy jsem nic takového necítila. Rozumíme si po
v&scaron;ech stránkách! Ale to není teÄ• to hlavní, kvÅ¯li Ä•emu vám pí&scaron;u.
Posledních pÅ¯l roku to bylo
nejhor&scaron;í. ManÅ¾el totiÅ¾ nakonec na v&scaron;echno pÅ™i&scaron;el a nastaly nepÅ™edstavitelné scény, hádali jsme
se, pak to Å™ekl i obÄ›ma rodiÄ•Å¯m a na mnÄ› se od té doby sypaly jen uráÅ¾ky. SnaÅ¾ila jsem se alespoÅˆ, abychom z toho
vynechali syna, ale nepodaÅ™ilo se. Cítím se teÄ• velice zoufale, v podstatÄ› se mi na jedné stranÄ› zhroutil dosavadní celý Å¾
na druhé jsem &scaron;Å¥astná. Zatím máme podáno o rozvod, nevím, co bude vÅ¯bec dál. Je&scaron;tÄ› k manÅ¾elovi:
snaÅ¾ila jsem se to celou tu dobu nÄ›jak maskovat, ale ty noce v jedné posteli se pro mne stávaly Ä•ím dál tím vÄ›t&scaron;í
noÄ•ní mÅ¯rou. Najednou jsem si nedovedla pÅ™edstavit se s ním milovat. Tím asi se odstartovalo to moje prozrazení... PÅ™ito
on je opravdu hodný, ke mnÄ› se vÅ¾dy choval dobÅ™e, na&scaron;e manÅ¾elství sice nebylo nijak boÅ™livé, Å¾ili jsme vÅ¾
spí&scaron; jako kamarádi, ale dá se Å™íct pohodovÄ›.
ProÄ•etla jsem v&scaron;echny moÅ¾né zákony, ale zákony jsou
jedna vÄ›c, obyÄ•ejný Å¾ivot mezi lidmi vÄ›c druhá. Najednou máme Å™e&scaron;it vÄ›ci, které by mÄ› pÅ™edtím nikdy nenap
dÄ›lit byt, majetek, hádat se o dítÄ›... Nemáte nÄ›kdo zku&scaron;enosti podobného typu? VyuÅ¾ívám anonymity webu a
budu ráda, kdyÅ¾ mi Å™eknete svÅ¯j názor, pÅ™ípadnÄ› radu. Monika
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