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Mulţumiri
Gail le mulţumeşte copiilor săi Kevin şi Gregory Parent, precum 
şi asistentului ei myles Gullette. Îi adresează, de asemenea, un 
imens „mulţumesc“ mamei sale.

susan le mulţumeşte lui adam şi Dana pentru că sunt nişte 
copii adulţi minunaţi şi lui richard pentru că a fost atât de fru‑
mos să împartă cu el bucuria de a‑i creşte.

Din partea ambelor autoare, mulţumiri colectivului de la 
Penguin şi în mod deosebit minunatei noastre redactoare meghan 
stevenson; le adresăm aceleaşi mulţumiri lui steve fisher şi alice 
martell, care au făcut posibilă apariţia acestei cărţi.



Introducere
ar fi bine să‑i împrumutaţi bani fiului vostru? Îi plătiţi asigurarea 
medicală atunci când el nu‑şi poate permite acest lucru? aveţi cu‑
rajul să vă exprimaţi opinia privind modul în care copilul vostru 
îşi creşte propriul copil? când copilul vostru adult are probleme 
şi nu‑şi poate permite să angajeze un avocat, îi angajaţi dumnea‑
voastră unul? ce se întâmplă atunci când fiul vostru gay şi parte‑
nerul lui de viaţă adoptă un copil mic, după care partenerul îi pă‑
răseşte pe amândoi? Dar atunci când fiica voastră este pe cale să 
devină obeză? Părinţii au un milion de întrebări despre relaţiile 
cu copiii lor adulţi. Până acum existau foarte puţine răspunsuri. 
cartea aceasta, însă, vă va arăta cum să vă înţelegeţi cu copiii 
voştri după ce aceştia au crescut şi, mai departe, pe tot parcursul 
vieţii lor, ajutându‑i să devină adulţi puternici şi independenţi.

ideea de a scrie această carte ne‑a venit într‑o excursie în 
străinătate în care am fost împreună cu soţii noştri. Bărbaţii au 
savurat peisajul, iar noi, femeile, am vorbit despre copiii noştri 
pe tot parcursul vizitării celor şapte ţări. Din moment ce am ratat 
peisajul, am cumpărat cărţi poştale. Ne‑am fi dorit să fi existat 
un ghid pentru părinţii ca noi, aşa că ne‑am hotărât să scriem noi 
unul. aşa a luat naştere Cum să te porţi cu copiii tăi deveniţi adulţi.

stabilirea formatului cel mai potrivit pentru această carte a 
fost partea cea mai laborioasă a procesului de creaţie. am încer‑
cat să răspundem amândouă la aceleaşi întrebări, dar nu a mers. 
Gail înclina mai mult către sfaturile practice, iar o mulţime dintre 
acestea erau ale mamei ei. ca autoare de scheciuri umoristice, 
dorea să presare prin carte şi câteva poante. răspunsurile lui 
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susan erau serioase şi bazate pe psihologie. cunoştea problemele 
de comportament care se ascundeau în spatele fiecărei întrebări. 
atunci am decis să răspundem separat la întrebări şi aşa a mers. 
De cele mai multe ori, am căzut de acord. alteori nu, însă toate 
răspunsurile sunt prezentate din două perspective diferite.

De unde am cules întrebările? De peste tot. am început din 
apropierea casei, strângând întrebări de la prieteni şi rude. 
aceştia le‑au spus prietenilor şi rudelor lor, care au luat legătura 
cu noi, până când, la un moment dat, am început să primim în‑
trebări de la persoane necunoscute. În ziua în care am auzit că 
prietenul prietenului prietenului ne urmase sfaturile cu succes, 
am ştiut că eram pe calea cea bună.

este interesant, amuzant şi frustrant totodată să scrii o carte. 
Odată ce am început, însă, ne‑am concentrat asupra obiectivului 
pe care ni‑l propusesem. am dorit ca oamenii să înţeleagă natura 
fenomenului şi să înceteze să se mai poarte cu ezitări cu copiii lor 
adulţi. Ştiam amândouă că era adevărat ceea ce învăţase Gail de 
la mama sa: „copii mici — probleme mici; copii mari — probleme 
mari“. am dorit să ajutăm cititorii să se descurce cu problemele 
mari, fără însă a le cauza ei înşişi. 

când copiii sunt mici, îi hrănim şi îi îmbrăcăm. După ce mai 
cresc, ne aşteptăm să se hrănească şi să se îmbrace singuri. Îi 
învăţăm să meargă pe bicicletă, iar mai târziu să conducă maşina, 
pentru a fi capabili să se îndepărteze din ce în ce mai mult de 
noi din proprie voinţă. Ne asigurăm că şi‑au însuşit deprinderile 
necesare şi cunosc regulile de circulaţie înainte de a‑i trimite să 
se obişnuiască să se deplaseze singuri, fără a mai depinde de noi. 
suntem îngrijoraţi, dar le permitem totuşi să plece.

ar trebui să procedăm în acelaşi fel  — mai ales în ceea ce 
priveşte banii — şi după ce copiii noştri au devenit adulţi. Banii 
reprezintă moneda de schimb a vieţii adulte. la absolvirea facul‑
tăţii, un copil ar trebui deja să se descurce cu planificarea buge‑
tului, proiectele financiare, amânarea recompensei, munca, chel‑
tuirea banilor cu prudenţă şi economisirea lor pentru zile negre. 
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facultatea este o perioadă propice pentru practicarea acestor de‑
prinderi. N‑ar trebui să le trimitem bani la cerere sau să le sărim 
în ajutor când se află la strâmtoare. este un domeniu pe care 
părinţii îl neglijează uneori, atunci când se ocupă de creşterea 
copiilor adulţi. copiii noştri nu pot deveni independenţi decât 
dacă se întreţin singuri, iar pentru aceasta trebuie să stăpânească 
deprinderile necesare.

În aceeaşi ordine de idei, copiii nu sunt cu adevărat inde‑
pendenţi decât dacă trăiesc pe cont propriu. Dacă locuiesc la 
noi sau în camera de oaspeţi, nu înseamnă că duc o viaţă inde‑
pendentă. a trăi pe cont propriu reprezintă un stadiu de dezvol‑
tare, ca şi conducerea maşinii. Trebuie să ne pregătim copiii să 
trăiască pe cont propriu după ce‑şi termină studiile şi chiar să 
ne aşteptăm la acest lucru. este o parte din ceea ce părinţii îşi 
învaţă copilul să facă. copilul îşi poate exersa această aptitudine 
în timpul facultăţii, când, de regulă, noi continuăm să‑i achităm 
cheltuielile.

când copiii au devenit adulţi, este cazul să reevaluăm şi să 
redefinim relaţia cu ei. Trebuie să‑i tratăm ca pe nişte adulţi şi să 
ne aşteptăm din partea lor să se comporte ca atare. când copiii 
noştri au devenit independenţi, nu mai deţinem controlul asupra 
lor. copiii independenţi pot lua singuri decizii cu privire la viaţa 
lor, banii lor şi la persoanele pe care le aleg drept prieteni sau de 
care se ataşează afectiv. 

Trebuie, de asemenea, să ne împăcăm cu ideea că, atunci când 
copiii noştri devin adulţi, configuraţia familiei se schimbă. ei nu 
mai locuiesc cu noi, iar noi nu mai suntem persoanele cele mai 
importante din viaţa lor. au propria viaţă, care, pentru ei, este 
mai importantă decât familia lor.

Noi şi copiii noştri adulţi trăim vieţi separate. copilul nos‑
tru s‑a îmbarcat în călătoria vieţii sale, o călătorie diferită de a 
noastră. ea l‑ar putea face să se stabilească în alt stat şi să aibă 
un stil de viaţă diferit de al nostru. copilul adult are propria sa 
personalitate şi nu este o extensie a mamei şi a tatălui.
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Deşi i‑am insuflat valorile noastre, pentru a fi cu adevărat 
separat de noi, copilul trebuie să‑şi dezvolte propriul sistem de 
valori. acesta din urmă nu va fi influenţat doar de noi, ci şi de 
colegii săi de generaţie, de lecturi şi de gândirea proprie. aşa se 
face că valorile copilului nostru pot să difere sub numeroase as‑
pecte de ale noastre. Trebuie să recunoaştem aceste deosebiri şi 
să le acceptăm, chiar dacă nu ne plac sau nu le admirăm. În caz 
contrar, relaţia dintre noi şi copilul nostru s‑ar putea destrăma. 

când am răspuns la întrebările din această carte, obiectivul 
nostru principal a fost să îndrumăm părinţii în luarea unor deci‑
zii care să încurajeze independenţa copilului lor. este mult prea 
uşor ca, din obişnuinţă, să reacţionăm la o problemă de moment 
fără să luăm în considerare consecinţele acţiunilor noastre pe 
termen lung. cu excepţia cazului în care ne arde casa şi trebuie 
să reacţionăm pe loc sunând la 112, este bine să ne cântărim de‑
ciziile înainte de a le lua. Încurajarea independenţei copilului ar 
trebui să fie obiectivul nostru permanent, iar deciziile pe care le 
luăm ar fi bine să‑l aibă încontinuu în vedere.

Noi, asemenea multor altor părinţi, am crezut că, după ce co‑
piii pleacă din casa părintească, perioada de creştere şi educare 
a lor a luat sfârşit. am aflat însă destul de repede că ne înşela‑
serăm. Cum să te porţi cu copiii tăi deveniţi adulţi este menită să 
vă vină în ajutor. această carte răspunde la întrebările pe care 
majoritatea părinţilor nu şi‑au închipuit niciodată că va trebui 
să le pună.



Capitolul întâi
Banii
Banii sunt o temă majoră atunci când vorbim despre copiii 
adulţi. Întrebarea dacă mama şi tata ar trebui să plătească pentru 
un lucru sau altul pentru copiii lor adulţi apare foarte des. este 
tentant să preferăm să nu ne gândim la bani până când suntem 
nevoiţi s‑o facem, iar apoi să luăm decizia cea mai comodă şi să 
sperăm că totul va fi bine. acesta nu este însă şi modul cel mai 
matur de tratare a subiectului banilor. O modalitate mai bună ar 
fi aceea de a urma câteva principii călăuzitoare pentru deciziile 
pe care le luăm în privinţa banilor, care să‑i ajute pe copiii noştri 
să devină adulţi cu o gândire financiară matură.

Pentru început, este bine să ştim că un copil dependent nu‑
treşte întotdeauna sentimente ambivalente faţă de persoana 
de care depinde. ca părinţi, am putea gândi că, dacă îi oferim 
copilului lucrurile de care are nevoie şi‑l facem să depindă de 
noi, acesta se va simţi în siguranţă. Dependenţa înseamnă însă 
nesiguranţă, fiindcă cel de care depinzi deţine controlul asupra 
propriului tău destin. a fi dependent înseamnă a nu fi liber. iată 
de ce dependenţa dă întotdeauna naştere la resentimente.

Părinţii ar trebui să‑şi dorească independenţa copilului lor. 
adevărul este că nimeni nu este cu adevărat independent decât 
dacă este independent financiar. capacitatea de a te întreţine 
singur duce la creşterea stimei de sine şi a încrederii în propria 
persoană. faptul de a şti că, orice s‑ar întâmpla, poţi avea grijă 
de tine induce siguranţă.

Năzuinţa unui părinte ar trebui să fie independenţa financi‑
ară a propriului copil. chiar dacă suntem cu totul de acord cu 
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acest precept, ne putem încurca puţin la punerea sa în practică. 
capcana în care poate cădea copilul este ca asigurarea nevoilor 
sale financiare să i se pară ceva familiar şi atrăgător. să fii lăsat 
să te descurci de unul singur poate să fie înspăimântător. De ce 
să nu optăm, atunci, pentru ceva cunoscut în loc de ceva necu‑
noscut? De ce să nu ne ţinem strâns de baierile pungii mamei şi 
a tatălui? Deşi copilul adult poate să manifeste, în aparenţă, o 
tendinţă sănătoasă spre autonomie financiară, el poate nutri, de 
asemenea, dorinţa secretă ca părinţii să aibă grijă de el. Trebuie 
să ne amintim însă că baierile pungii, asemenea cordonului om‑
bilical, trebuie tăiate. Din moment ce punga ne aparţine, tot nouă 
ne revine şi operaţiunea secţionării.

capcana în care putem cădea noi, părinţii, este ideea fante‑
zistă că, atât timp cât copilul va avea nevoie de banii noştri, ne 
va iubi şi ne va fi recunoscător. În realitate, situaţia stă exact pe 
dos. Părintele care oferă bani reprezintă pentru copil o sursă de 
jenă şi de neîncredere în sine pentru copil. De fapt, aici avem 
de‑a face cu un cerc vicios: copilul nu are încredere în el însuşi şi 
se întoarce la starea de dependenţă, iar dependenţa alimentează 
insecuritatea şi anxietatea… şi iată cum roata se întoarce.

În al doilea rând, distincţia între banii părinţilor şi cei ai co‑
pilului adult ar trebui să fie foarte clară. copiii nu pot dispune de 
banii mamei şi ai tatălui lor. Nu sunt nici măcar îndreptăţiţi să‑i 
moştenească. Părinţii au dreptul să facă orice doresc cu banii lor. 
Tot astfel, părinţii nu pot dispune de banii copilului. Părinţii nu 
au dreptul să‑şi cheltuiască toţi banii, fie şi în favoarea copilului 
lor, pentru ca apoi să se aştepte ca acesta să‑i întreţină. În aceeaşi 
ordine de idei, copiii nu sunt îndrituiţi să le spună părinţilor cum 
să‑şi cheltuiască banii, tot aşa cum părinţii nu sunt chemaţi să le 
spună copiilor cum să şi‑i cheltuiască pe ai lor.

În al treilea rând, planurile noastre de perspectivă referi‑
toare la bani ar trebui să fie făcute cunoscute. Dacă părinţii îşi 
propun să plătească studiile universitare ale copilului lor, ei ar 
trebui să‑i comunice acest lucru. Dacă însă nu sunt în măsură 
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sau nu doresc să facă acest lucru, ar trebui să‑i dezvăluie copilu‑
lui marjele financiare în care îşi propun să se încadreze — în si‑
tuaţia în care doresc o astfel de implicare —, aşteptându‑se ca şi 
copilul să răspundă acestor limitări — luându‑şi, de exemplu, o 
slujbă în anii terminali de liceu sau pe durata facultăţii. acelaşi 
lucru este valabil pentru nunţi. să faci datorii, ca părinte, pen‑
tru achitarea cheltuielilor de nuntă ale copilului este un gest 
iresponsabil.

cum procedaţi însă dacă totuşi doriţi să‑i daţi nişte bani copi‑
lului vostru? cel mai bine este să i‑i oferiţi sub formă de cadou, 
nu de împrumut. copiii care au nevoie de bani este puţin proba‑
bil să poată achita un împrumut. Ţine de natura umană să fim 
îngrijoraţi în privinţa unui împrumut pe care nu‑l putem înapoia 
şi să preferăm să ne distanţăm de persoana căreia îi datorăm 
banii respectivi. Tot atât de important de reţinut este că părinţii 
nu trebuie să le ofere copiilor ceva ce depăşeşte resursele lor 
materiale.

Părinţii este bine să fie atenţi să nu folosească banii ca pe un 
instrument de control. ei n‑ar trebui să dorească să‑şi controleze 
copiii adulţi şi n‑ar trebui să utilizeze banii în acest scop. De 
aceea, un cadou în bani este mai bun decât un împrumut. Dacă 
mama şi tatăl îi împrumută copilului bani să‑şi cumpere o ma‑
şină, este foarte probabil să dorească să aibă un cuvânt de spus în 
alegerea ei şi să se supere atunci când acesta nu optează pentru 
o achiziţie prudentă. Şi încă ceva foarte important, părinţii n‑ar 
trebui să‑i permită copilului lor să încerce să‑i manipuleze prin 
intermediul banilor sau, mult mai probabil, pretextând lipsa 
acestora. Doar pentru că nu şi‑a găsit încă slujba viselor lui, nu 
înseamnă că părinţii sunt obligaţi să‑l întreţină.

În încheiere, este bine ca părinţii să fie atenţi să nu confunde 
iubirea cu banii. iubirea pe care i‑o purtăm copilului nostru ar 
trebui să ne motiveze să‑l ajutăm să devină independent, ceea 
ce înseamnă, uneori, că lucrul cel mai bun pe care‑l putem face 
pentru el este să nu‑i dăm niciun sfanţ.
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SCAPAŢI-MĂ DE FIU-MEU

Dragă Gail, dragă Susan,
Sunt proprietarul unei afaceri cu mobilă, destul de înflori‑

toare, pe care am preluat‑o de la tatăl meu. Vindem marfă de 
bună calitate şi mă bucur că avem relaţii apropiate cu clien‑
ţii din comunitatea noastră. Fiul meu Malcolm a absolvit un 
program MBA şi a lucrat câţiva ani la o mare companie. Acum 
m‑a rugat să‑l angajez la mine. Este de părere că ar trebui să 
ne extindem, să cumpărăm marfă de pe pieţele asiatice, mai 
ieftine, şi să dezvoltăm, în cele din urmă, un lanţ de magazine.

Ca tată, cum aş putea să‑l refuz? Propriul meu tată m‑a luat 
să lucrez cu el; pot să nu fac acelaşi lucru pentru fiul meu? Are 
calificarea necesară, nici vorbă: MBA‑ul şi ceva experienţă în 
afaceri. Numai că eu am început să sufăr de insomnii şi mi s‑a 
reactivat ulcerul, de când mi‑a făcut propunerea asta. Nu‑mi 
place ideea că viaţa mea se va schimba în asemenea măsură. 
Soţia îmi spune că singura problemă o constituie teama mea 
şi ideea că trecem printr‑o perioadă de criză economică; este 
de părere că îi datorez fiului meu acest lucru.

Cyrus

Dragă cyrus suferind de ulcer,
Tatăl tău ţi‑a lăsat ţie afacerea lui. la rândul tău, i‑o poţi 

lăsa moştenire fiului tău. Nu te obligă însă nimeni să‑l laşi s‑o 
întoarcă cu fundul în sus cât timp eşti în viaţă. În momentul de 
faţă, afacerea ta pare prosperă. malcolm poate să fi absolvit un 
program mBa, dar încă nu‑şi dă seama că mai mare nu înseamnă 
neapărat mai bun. Poate că tu nu ai studii la fel de avansate ca 
el, dar cu siguranţă te pricepi să‑ţi conduci afacerea şi cândva nu 
aveai probleme nici cu somnul.

ia‑o încet. Tu şi fiul tău vă aflaţi în stadii diferite de viaţă. el 
este dispus să‑şi asume riscuri. Tu, nu. e firesc. Îmi place firescul.

Gail, care desfăşoară activităţi independente



Gail, părinţii au obligaţia de a‑şi creşte copiii până când aceştia 
împlinesc vârsta legală la care devin independenţi. Părinţii nu sunt 
nici măcar obligaţi să le plătească studiile, deşi mulţi o fac, conside‑
rând lucrul acesta o investiţie în viitorul propriului copil. Părinţii nu 
sunt în niciun fel obligaţi să le asigure un job copiilor lor, indiferent 
de nivelul de calificare al acestora. Tot astfel, deşi un părinte ar putea 
dori ca un copil de‑al său să se alăture afacerii de familie, acesta nu 
este obligat să accepte acest lucru. 

Ceea au făcut părinţii noştri pentru noi nu ne constrânge să ac‑
ţionăm în mod similar faţă de copiii noştri. Fiecare adult trebuie să 
ia decizii pentru sine, deoarece fiecare situaţie este diferită de o alta.

Dacă Cyrus nu doreşte să‑şi schimbe viaţa pentru a da curs am‑
biţiei fiului său, atunci nimic nu‑l obligă la asta. Malcolm are şi alte 
opţiuni, iar, dacă este priceput în afaceri, va reuşi, cu siguranţă, să‑şi 
creeze una doar a sa.

Susan 

PATRIARHUL

Dragă Gail, dragă Susan,
Luăm frecvent masa în oraş cu fiica mea şi ginerele meu, 

iar soţul meu achită de fiecare dată consumaţia. Nici ginerele, 
nici fiica mea nu se oferă vreodată să o facă. Soţul meu spune 
că ne putem permite, aşa că nu e ceva rău în asta, iar lui îi face 
plăcere să joace rolul patriarhului. În ceea ce mă priveşte, nu 
mă simt bine când ieşim în lume cu adulţi pe care‑i tratăm ca 
pe nişte copii. Cine are dreptate? 

Robin

ai dreptate, robin… şi la ce‑ţi foloseşte asta?
soţul tău doreşte să păstreze respectul lor şi să exercite un oa‑

recare control. Tu însă ce‑ţi propui? să încerci să‑l schimbi sau să 
te cerţi cu el? Patriarhul rămâne patriarh şi tu te‑ai ales cu el. În 
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unele familii, părinţii sunt moş crăciun pentru copiii lor o viaţă 
întreagă. este cu adevărat nociv doar atunci când copiii se aşteaptă 
de la părinţii lor la mai mult decât o masă plătită la restaurant.

eu consider că nu pot să le fac tot timpul cumpărăturile co‑
piilor mei sau să achit ratele pe care le datorează, dar nu mă 
deranjează să fie invitaţii mei la un restaurant bun. Şi eu mă fac 
vinovată de achitarea consumaţiei de fiecare dată când ies cu ei 
în oraş.

Te rog să‑mi scrii din nou ca să mă lămureşti ce înţelegi, de 
fapt, prin „ceva rău în asta“. a fi considerat slab de înger sau slab 
de minte?

Gail, căreia îi place să‑şi invite copiii la restaurant 

Să ştii, Gail, că aici nu sunt de aceeaşi părere cu tine. Când co‑
piii noştri devin adulţi, ar trebui să‑i tratăm ca atare, ca pe nişte 
adulţi asemenea nouă. Este nevoie să ne schimbăm comportamentul. 
Părinţii care s‑au obişnuit să achite notele de plată ale copiilor lor se 
pot simţi bine procedând în felul acesta, dar acest sprijin continuu nu 
contribuie cu nimic la stima de sine a copilului şi nici la sentimentul 
de a fi devenit, în fine, egalul părinţilor săi.

Este timpul ca patriarhul să renunţe la rolul său şi să‑şi lase co‑
piii să guste puţin din sentimentul deţinerii puterii adultului. Puterea 
personală a părinţilor n‑ar trebui să fie dată de autoritatea exercitată 
asupra propriilor copii. Părinţii n‑ar trebui să aibă impresia că‑şi 
pierd o parte din autoritate dacă le permit copiilor adulţi să‑şi mani‑
feste, la rândul lor, puterea personală.

Se înţelege de la sine că părinţii le pot oferi copiilor lor o masă la 
restaurant din când în când, dar regulile de politeţe cer ca adulţii să 
împartă nota de plată între ei sau să o achite alternativ.

Apropo, Gail, dacă la jocul de baschet loveşti braţul unui jucător, 
dar el înscrie totuşi un coş, asta nu se poate numi greşeală pentru că 
nu i‑ai făcut niciun rău jucătorului. Deci, dacă nu e niciun rău, nu e 
nicio greşeală.

Susan 
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Dragă Gail, dragă Susan,
Am o situaţie financiară foarte bună. Fiica mea de patru‑

zeci şi cinci de ani, Patricia, câştigă bine şi are, la rândul ei, 
doi copii. Viitorul ei fost soţ stătea acasă şi avea grijă de copii. 
Acum, când divorţează, pretinde o pensie alimentară gene‑
roasă şi custodia copiilor. Dat fiind aranjamentul lor anterior, 
are şanse să le obţină pe amândouă.

Onorariile pe care le are de achitat fiica mea pentru acest 
proces sunt uriaşe şi îi depăşesc resursele. I‑am oferit bani, dar 
ea refuză să‑i accepte: spune că mai curând şi‑ar vinde casa. N‑o 
înţeleg. Banii pe care doresc să i‑i ofer i‑ar moşteni, oricum, mai 
târziu. De ce nu i‑ar lua acum? Ce să fac să‑i vină mintea la cap?

Margaret

margaret, mamă zănatică,
ce să faci să‑i vină ei mintea la cap? Întrebarea este cum te pot 

face eu să‑ţi vii în fire. fiica ta este o persoană adultă şi ea este 
conştientă de asta. De aceea refuză să ia bani de la tine. Dacă‑şi 
vinde casa şi se mută într‑un apartament, va sosi şi momentul în 
care nu va mai avea de achitat onorarii şi‑şi va putea cumpăra altă 
casă, din moment ce câştigă bine.

Încă de la vârsta de douăzeci şi unu de ani a început să‑mi fie 
jenă să mai accept bani de la părinţii mei. fiica ta are patruzeci 
şi cinci. Probabil că şi ea se jenează. Îmi place de Patricia. las‑o 
să‑şi păstreze mândria intactă.

Gail, care nu a acceptat bani de la părinţii ei, dar care plângea 
cu uşurinţă chiar şi la cincizeci de ani

Fiica Margaretei trece printr‑o situaţie stresantă din ce în ce mai 
des întâlnită în zilele noastre. Unele femei plătesc, în prezent, pensii 
alimentare, iar asta se întâmplă pentru că ele câştigă mai bine decât 
soţii lor.




