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ÚVOD

Jed Diamond, psychoterapeut, tuto knihu napsal pro ženy, jejichž muž se 
jednoho dne proměnil z pozorného partnera v mrzutého bručouna, a také pro 
muže, kteří si své změny chování uvědomili, přiznali a mají chuť s tím něco 
udělat. 

Dlouholeté profesionální zkušenosti autora dovedly k hlubšímu studiu toho-
to jevu, který je v této knize popsán jako syndrom mrzutého muže. 
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