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PRELUDIU

În vreme ce cugetam la infinitele posibilitãþi ale iubirii ºi ale libi-
doului, a fost greu sã nu mã gândesc ºi la sensul vieþii...

Mulþi îºi petrec timpul în cãutarea acelei fãpturi aparte cãreia sã-i
ºopteascã cele douã cuvinþele, în vreme ce alþii cautã plãcere sau conso-
lare în trei litere mari – S E X. Rãspunsul sã fie oare sex nesemnificativ,
sau relaþie semnificativã? Sau este o combinaþie a celor douã?

Aceastã carte veselã, pe alocuri serioasã, candidã ºi, sperãm, sur-
prinzãtoare, se aventureazã atât în zonele confortabile, cât ºi în cele
primejdioase. Este plinã de poveºti ºi de statistici, de fapte ºi cifre, de
relatãri palpitante, momente de nebunie ºi istorioare hazlii. De la
începutul lumii încoace au fost create anumite comportamente, tradiþii
consfinþite de uzaj ºi fascinaþii ciudate ce ilustreazã concepþia despre
sex a omenirii. Rãzboiul dintre sexe este de multã vreme unul dintre
sporturile preferate ale oamenilor, ca sã nu mai vorbim despre domeni-
ile vaste ºi intens explorate ale orientãrii, poziþiei ºi imaginaþiei. Toate
acestea dovedesc cã, atunci când vine vorba despre înþelesul sexului, nu
existã o definiþie simplã. 

Cu toate cã iubirea poate fi un subiect greu de delimitat, un lucru e
sigur – sexul face parte din viaþa tuturor. Pãi, trebuie s-o recunoaºtem,
fãrã el n-am fi fost nici noi aici.

Francesca Twinn, Brighton, 2007



Bine aþi venit în lumea minunatã, sublimã, a sexului,
reprezentatã în toatã lumea prin atâtea feluri ºi atitudini, forme ºi mã-
rimi, dorinþe ºi orientãri, culturi ºi stiluri.
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Acesta este sexul

ACESTA ESTE SEXUL

S-E-X

Chiar dacã „sex“ este doar un cuvânt simplu, din trei litere, el este cel
care face lumea sã se învârteascã zi dupã zi. Dacã tastaþi pe Google 
sex obþineþi vreo 425 de milioane de rãspunsuri, mai mult decât pentru
god (365 de milioane), president (359 de milioane) ºi porn (104 milioane),
însã nu mai mult decât învechitul love (887 de milioane), un termen
care, dupã cum se ºtie, acoperã o mulþime de pãcate. Organizaþia 
Mondialã a Sãnãtãþii estimeazã cã în fiecare zi au loc 100 de milioane de
acte sexuale umane, ceea ce sunã conservator într-o lume cu populaþia
de 6,6 miliarde (în 2007), cu o creºtere zilnicã de peste 200 000. Da,
oamenilor le place sexul.
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Trebuie sã luãm în considerare posibilitatea ca un lucru anume 
din natura instinctului sexual însuºi sã fie defavorabil obþinerii 

unei satisfacþii depline. Sigmund Freud, 1912

Cibersex
Studii fãcute de psihologi australieni au sugerat cã pornografia pe
Internet este principalul vinovat pentru distrugerea cãsniciilor ºi cã în
viitor ar putea reprezenta o ameninþare ºi mai gravã. Rapoartele din
2007 aratã cã, dat fiind cã toate tipurile de dorinþe sexuale pot fi satis-
fãcute cu uºurinþã on-line, s-a produs o creºtere a implicãrii bãrbaþilor
în activitãþi secrete ºi compulsive, care iau locul intimitãþii reale ºi
alimenteazã senzaþia de inadecvare a partenerelor lor. Însã, conform
datelor de la Nielsen/Net Ratings NetWiew, unul din trei vizitatori ai
site-urilor pentru adulþi a fost femeie. 

Nu suntem excitate
O anchetã despre relaþii fãcutã în Anglia în 2006 de cãtre compania
Zestra, care produce ulei excitant, a arãtat cã una din 10 femei care fac
sex nu simte plãcere. La fel de multe simuleazã orgasmul. 

WET AND MESSY SHOES (încãlþã-
minte udã ºi murdarã) – aceasta vã
duce la elita încãlþãrilor pentru femei,
de exemplu Prada ºi Manolo Blahnik,
cu lapte care picurã, acoperite de nisip
ºi cãptuºite cu noroi, pentru plãcerea
fetiºiºtilor.

JAPANESE AMPUTEE SEX DOLLS
(pãpuºi sexuale japoneze amputate) –
destinate teratofililor ºi celor care nu
suportã sã fie pãrãsiþi de persoana
iubitã...

NAIL PASSION (pasiunea unghii-
lor) – pentru cei cãrora le place ca pie-
liþele unghiilor lor sã fie frumoase ºi
sã fie pe altcineva.

SANDALS AND SOCKS (sandale ºi
ºosete) – ocazia de a trimite propria fo-
tografie în care ºezi în camera din faþã
purtând slip tanga, sandale ºi ºosete.

CAST FETISH (fetiºul ghipsului) – o
cãlãtorie în lumea ghipsului ºi a apa-
ratelor ortopedice, completatã de
poveºti medicale complicate.

CÃUTÃRI DE CUVINTE EXCENTRICE 
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Lecþia de chimie
În Anatomy of Love (1992), profesoara de antropologie Helen Fisher
identificã în relaþiile umane trei procese biochimice care modeleazã
strategiile noastre reproductive. Primul, alimentat de testosteron ºi
estrogen, ne dã imboldul sexual iniþial. Cel de-al doilea, îndrãgostirea
ºi apariþia ataºamentelor, implicã dopamina, norepinefrina ºi feniletil-
amina, care se combinã, producând euforia. Cel de-al treilea este
rezultatul oxitocinei, vasopresinei ºi serotoninei, care ne dau senti-
mentele de intimitate, încredere ºi afecþiune. Majoritatea oamenilor
numesc pe scurt cele trei etape dorinþa sexualã, starea de îndrãgos-
tire ºi ataºamentul pe termen lung.

Karl Watkins, 20 de ani, a com-
pãrut în faþa tribunalului din
Hereford, Anglia, sub acuzaþia de
nerespectare a decenþei publice,
pentru cã a fãcut dragoste cu cal-
darâmul. De asemenea, a încercat
sã „cãlãreascã un pasaj subteran“.
Un martor a spus cã a vãzut fesele
dezgolite ale lui Watkins ridicân-
du-se ºi coborând, în vreme ce în
jur se strângea lumea. Dupã ce a
fost închis timp de 18 luni, Watkins
a ajuns din nou în faþa tribuna-
lului, sub acuzaþia de simulare a
unui raport sexual cu saci de plas-
tic de culoare neagrã, pentru gu-
noi, în faþa unor adolescente. El a
spus cã fantezia sa supremã este
sã fie în benã în vreme ce sunt stri-
viþi sacii cu gunoi. Dacrifilia este
excitarea sexualã la vederea lacrimilor
din ochii partenerului.

 Actriþa porno japonezã Hitomi
Tachikawa s-a nãscut cu douã 
vagine; ea a debutat pe ecran în
1985, în thrillerul Two to Love
(Douã de iubit). Se spune cã Robert
Stewart, un celibatar de 51 de ani, a
fost vãzut de echipa de curãþenie a
unui han din Ayr, Scoþia, în vreme ce,
gol de la brâu în jos, petrecea un
moment de tandreþe cu bicicleta lui.

În secolul al XIX-lea mulþi doc-
tori credeau cã femeia are nevoie
de orgasm ca sã rãmânã însãrci-
natã. Underdressing („îmbrãcarea
pe dedesubt“) este practica purtãrii de
articole de îmbrãcãminte femininã pe
sub veºmintele bãrbãteºti: lui Ed
Wood, un producãtor de filme cu bu-
get redus, nimic nu-i plãcea mai mult
decât sã poarte lenjerie de femeie pe
sub uniforma lui militarã, în cel de-al
Doilea Rãzboi Mondial.

O LUME CIUDATÃ



Nu este limpede dacã James
Miranda Barry (1795–1865) a
fost sau nu prima doctoriþã din
lume. În timpul vieþii, el (sau
ea) a trãit ca bãrbat, însã dupã
moarte se pare cã au fost desco-
perite pe trupul lui Barry cica-
trice de graviditate. Cavalerul d’Eon ºi-a trãit prima parte a vieþii ca
bãrbat ºi cea de-a doua ca femeie. Din punct de vedere anatomic era bãrbat.

George Sand, romanciera francezã, purta de obicei haine bãrbãteºti. 
Se spune cã lordul Cornbury (1661–1723), guvernator în New Jersey ºi New

York, la ziua de naºtere a reginei ºi-a primit invitaþii îmbrãcat ca regina însãºi,
lucru care a fãcut câteva sprâncene sã se înalþe a mirare. În 1933, Maurice
Wilson a anunþat cã plãnuia o aterizare forþatã pe o coastã a Everestului,
dupã care avea sã meargã pânã în vârf ºi sã înfigã acolo un drapel
britanic din mãtase. În anul urmãtor a fost gãsit mort pe una dintre
coaste. Umblã zvonul cã, atunci când a fost gãsit, Wilson purta lenjerie
de femeie ºi avea în bagaje articole de îmbrãcãminte femininã. În 1960
a fost gãsit un pantof de femeie pe Everest, la altitudinea de 6 400 de
metri, alimentând ºi mai mult speculaþia cã, atunci când Wilson a pornit
la cucerirea Everestului, a fãcut-o ca femeie. 
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Cunoaºterea
O anchetã recentã a Asociaþiei pentru Planificarea Familialã din
Anglia a arãtat cã oamenii sunt ignoranþi în privinþa sexului; o treime
dintre ei cred cã un duº, exerciþiile fizice sau mersul la toaletã pot pre-
veni sarcina.

Când eram copil mã duceau la pantomimã sau la teatru, ºi întot-
deauna, absolut întotdeauna, mã îndrãgosteam de cineva de pe scenã. 

ªi voiam sã fac dragoste cu acea persoanã. Ewan McGregor

E EA SAU E EL? 



BÃRBAÞII ªI FEMEILE ACUM

În 2007, Sex & the Psyche a prezentat
un studiu efectuat pe un eºantion
de 19 000 de englezi, bãrbaþi ºi fe-
mei, de toate orientãrile. Psihotera-
peutul Brett Kahr a constatat cã la
pornografie apeleazã 90% dintre
bãrbaþi ºi 60% dintre femei, iar la
pornografia on-line apeleazã 48%
dintre bãrbaþi ºi 9,5% dintre femei.
Limbajul folosit în rãspunsuri de un
numãr mare de bãrbaþi a fost mai
puþin romantic ºi mai mult porno-
grafic. Mai mulþi bãrbaþi sunt infi-
deli; la femei este mai puþin frecvent

orgasmul. La 18% dintre bãrbaþi ºi 7% dintre femei apar fantezii legate
de lovirea feselor, în vreme ce 16% dintre femei ºi 4% dintre bãrbaþi nu
au fantezii. Dintre cei care au, 28% dintre femei se gândesc la sex cu doi
bãrbaþi, iar 58% dintre bãrbaþi se gândesc cã se culcã cu douã femei, iar
printre celelalte subiecte se numãrã vampirii ºi extratereºtrii. Doar 3%
dintre subiecþi spun cã sunt homosexuali, 4% cã sunt bisexuali, iar 1%
nu ºtiu sigur ce sunt.

Friends with benefits (Prieteni cu avantaje) sunt membrii
unor grupuri moderne de amici care îºi petrec vremea 

ºi se bucurã de sex împreunã, fãrã obligaþii.

Dejafuck este o persoanã cu care cineva a mai fãcut sex sau
de care, lucru jenant, îºi aminteºte doar în timpul actului.

Acesta este sexul

Percepþia ta este realitatea ta. 
Experþii spun cã creierul este cel mai mare organ sexual. 
Melinda Hemmelgarn, dietetician ºi personalitate din mass-media 
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