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INDICI PRI NEZVESTOBI 

• nepomembne opazke, prej neopažene, zdaj postanejo povod za prepir in užaljenost  

• oseba, ki vara, se začne bolj zanimati za svojo zunanjost in videz  

• moti jo njena telesna teža in silovito se trudi, da bi shujšala ali jo vsaj ohranila  

• lahko se začne ukvarjati s kolesarstvom, fitnesom ali kakšnim sorodnim športom, 
pogosteje začne zahajati h kozmetičarki ali uporabljati nove kozmetične preparate 

 

• začne uporabljati drugačne dišave in kozmetiko, kupuje si nova oblačila, običajno 
drugačnega sloga, kot jih je nosila prej 

 

• oseba, ki vara, začne zahajati v družbo določenih oseb ali skupin, ki jih njen 
partner/ica ne pozna 
• pogosto je ravno ta oseba ali ena izmed oseb v skupini tista, s katero ga/jo vara 

 

• začne se izogibati družinskim obveznostim, praznovanjem rojstnih dni, praznovanju 
tega ali onega praznika itn. 

 

• če je le mogoče, začne sama hoditi na dopust oziroma poskrbi, da tja odide družina 
brez nje 

 

• porabi več denarja, kot ga je prej  

• oseba, ki vara, vse pogosteje »dela nadure«, ki so bile prej le izjema  

• splahni ji zanimanje za spolnost v domači postelji  

• hitro postane užaljena zaradi najneznatnejših reči  

• partnerju/ki med pogovorom večkrat zabrusi, če jo »špijonira« ali »vohuni zanjo«  

• pogosto je nepojasnjeno odsotna  

• se pritožuje, češ da vsi ne mislijo tako, ko je opozorjena na to ali ono  

• tu in tam brez pametnega razloga predlaga ločitev  

• si odpre poštni predal in ne dovoli, da bi še kdo drug razen nje dvigoval pošto  

• začne skrivati račune in bančne izpiske o prometu, opravljenem s plačilnimi in 
kreditnimi karticami 

 

• začne skrivati mobilni telefon, takoj pobriše vse prejete in oddane klice in SMS, 
spremeni zvok zvonjenja ali ga izključi in uporablja le vibrator, neredko izključi tudi tega 

 

• nenadoma začne prejemati večje število klicev in SMS, tudi pozno zvečer, ki jih skriva 
pred partnerjem in nanje odgovarja skrita pred partnerjem 

 

• prihaja domov in diši po parfumih in kolonjskih vodicah, drugačnih, kot jih sama 
uporablja 

 

• kopiči denar in drugo premoženje na »črnih fondih«, ki jih skrbno skriva pred drugimi 
člani družine 

 

• začne uživati alkohol ali različne, tudi ilegalne droge  

• ne zanima je več dogajanje doma in njeni otroci  

• tu in tam kaj nevsakdanjega ali neobičajnega izjavi, denimo: »Nisem več prepričan/a, 
da te sploh še ljubim!« »Saj je vseeno, ko pa se bova tako ločila!« »Nikoli me nisi imel/a 
rad/a.« »Ti si kriv/a za polom najinega zakona!« 

 

• ne zanimajo je več čustva in skrb zakonca, do katerega postane hladna in 
nezainteresirana; 

 

• sedež sovoznika v domačem avtomobilu je drugače nastavljen kot je običajno;  

• poveča se število telefonskih klicev, ko tisti, ki kliče, odloži slušalko, ne da bi 
spregovoril; 

 

• v avtomobilskem pepelniku se pojavijo ogorki cigaret, ki jih nihče v družini ne kadi, če 
vara mož, je na njih pogosto rdečilo za ustnice; 

 

• število prevoženih  kilometrov na družinskem avtomobilu brez tehtnega razloga 
nenadoma precej naraste. 

 

Vsak od teh znakov je lahko znamenje, da se nekaj plete, več jih je, večja je verjetnost, da se je zakonska skupnost 
povečala za novega, prikritega člana ali članico. Ni pa nujno. Samo sum je premalo. Naloga detektiva je, da vam 
razprši sume in ugotovi dejstva, ki so včasih zelo boleča. Več: http://www.detektiv-da.si/slo/zakonska.htm 

 
V okencu desno označite ( ) indice, ki ste jih opazili. 
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