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Είναι ΤΟ ΣΕΞ ο καθοριστικός παράγοντας για την ανθρώπινη επιβίωση; 
Χρησιμοποιώντας τον μύθο της Κόκκινης Βασίλισσας (η οποία αναγκά-
ζεται να τρέχει διαρκώς προκειμένου να παραμένει στην ίδια θέση), ο 
συγγραφέας μάς δίνει απαντήσεις για εκατοντάδες αινίγματα των αν-
θρώπινων ιδιαιτεροτήτων, του ανθρώπινου πολιτισμού και της εξέλιξής 
τους.

Μερικά ερωτήματα του βιβλίου: 
  Υπάρχει κάτι που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε «ανθρώπινη 

φύση»; Πώς συμβιβάζεται η ιδέα μιας κοινής ανθρώπινης φύσης με τη 
μοναδικότητα του ατόμου; Έχει νόημα το δίπολο «φύση ή ανατροφή»;
  Πόσο νόημα έχει, στην εξέλιξη, η έννοια της προόδου; Πόσο ση-

μαντικός είναι ο ανταγωνισμός με τα άλλα άτομα του είδους μας; Γιατί 
οι πολικές αρκούδες είναι λευκές; Τα ζώα ενδιαφέρονται για το ατομικό 
τους όφελος ή για το καλό του είδους στο οποίο ανήκουν; Είναι ο άν-
θρωπος ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου; 
  Γιατί υπάρχουν δύο φύλα; Σε τι ωφελεί η εγγενής/σεξουαλική ανα-

παραγωγή; Γιατί οι άνθρωποι δεν είναι ερμαφρόδιτοι; Μήπως το ανδρι-
κό φύλο είναι τελικά περιττό; Γιατί τα ωάρια είναι μεγάλα και ακίνητα 
και τα σπερματοζωάρια μικρά και κινούμενα;

  Γιατί οι περισσότερες ασθένειες δεν είναι θανατηφόρες; Τι σχέση 
έχει το σεξ με την καταπολέμηση των ασθενειών; Τι σχέση έχουν οι τε-
χνητοί ιοί με τους ζωντανούς; Είναι η ύπαρξη παρασίτων μια δυσάρεστη 
πραγματικότητα που δεν μπορούμε να αλλάξουμε;
  Γιατί το αρσενικό παγώνι έχει μεγάλη, εντυπωσιακή ουρά και γιατί 

το λειρί του κόκορα είναι κόκκινο; Πώς εξηγείται ότι πολλά αρσενικά 
ζώα φέρουν στολίδια που δυσχεραίνουν την επιβίωσή τους; Γιατί σε 
πολλά είδη ζώων τα αρσενικά είναι όμορφα και στολισμένα και τα θηλυ-
κά άσχημα και αστόλιστα; Πώς εξηγείται ότι στον άνθρωπο φαίνεται να 
συμβαίνει το αντίθετο;
  Τι εξυπηρετούσαν τα χαρέμια των μοναρχών της αρχαιότητας; Για-

τί οι ρωμαίοι ευγενείς απελευθέρωναν τους δούλους τους; Πράγματι οι 
άνδρες αναζητούν την ποσότητα ερωτικών συντρόφων και οι γυναίκες 
την ποιότητα; Ποιο είναι το νόημα του γάμου; Πώς εξηγείται η γυναι-
κεία απιστία; Ποια είναι η σημασία του γυναικείου οργασμού; Γιατί μια 
γυναίκα έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να συλλάβει παιδί με τον εραστή 
της παρά με τον σύζυγο;
  Διαφέρει η φύση των ανδρών από τη φύση των γυναικών; Υπάρ-

χουν διανοητικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα; Πόσο επηρεάζουν 
οι ορμόνες τον νου μας; Γιατί οι άνδρες είναι πιο βίαιοι από τις γυναί-
κες; Γιατί στις γυναίκες δεν αρέσουν οι ταινίες πορνό; Συμβιβάζεται η 
ισότητα των φύλων με τη διαφορετικότητά τους; Είναι ο φεμινισμός μια 
άλλη μορφή ρατσισμού; Γιατί όταν ένα ζευγάρι χάνεται στο δρόμο, η 
γυναίκα θέλει να ρωτήσει περαστικούς για οδηγίες και ο άνδρας όχι;
  Πόσο αυθαίρετα είναι τα κριτήριά μας για το τι είναι όμορφο; Γιατί 

οι άνδρες βρίσκουν ελκυστικές τις λεπτές γυναίκες; Ποια γνωρίσματα 
των ανδρών βρίσκουν οι γυναίκες γοητευτικά; Είναι τα αισθητικά μας 
κριτήρια προϊόντα του πολιτισμικού μας περιβάλλοντος ή απορρέουν 
από τη φύση μας;
  Πώς εξηγείται ο μεγάλος μας εγκέφαλος; Σε τι ωφελεί η ευφυΐα; 

Πόσο πολύ διαφέρουμε από τα άλλα ζώα, και πρόκειται για διαφορές 
είδους ή μέτρου; Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της μάθησης στον άν-
θρωπο; Αντιστρατεύεται η μάθηση τα ένστικτά μας ή τα ενισχύει; Μή-
πως ο εγκέφαλός μας δεν είναι τελικά παρά ένα όργανο ερωτοτροπίας;
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Έγραψαν:
  «Μια παραστατική εισαγωγή στις πιο συναρπαστικές ιδέες που δια-
θέτουμε γύρω από την εξέλιξη της σεξουαλικής αναπαραγωγής. [...]».

—Robert Trivers, Πανεπιστήμιο Rutgers

  «Ο Ridley ενδιαφέρεται περισσότερο για τη σαφήνεια των εξηγήσε-
ων, την κομψότητα του ύφους και την καθαρή απόδοση της αλήθειας,
απ’ ό,τι για την τήρηση των ανιαρών κανόνων της πολιτικής ορθότη-
τας. [...] Το βιβλίο του είναι μια πνοή καθαρού αέρα».

—Richard Dawkins, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης

  «Μια έξοχη πραγματεία [...], μια εκθαμβωτική επίδειξη δημιουργικό-
τητας και πνεύματος».

—The Independent

  «Εντυπωσιακά ενημερωμένο και υπέροχα καλογραμμένο. [...]».
—The New Scientist

  «Πώς να περιγράψει κανείς με λίγες λέξεις τον πλούτο των ιδεών που 
περιέχονται στο βιβλίο αυτό; [...]».

—Sunday Telegraph

  « Ένα εξαιρετικό βιβλίο. Πνευματώδες, ευκολονόητο και γεμάτο
προκλητικές υποθέσεις. [...]».

—Wall Street Journal
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στο Νιούκαστλ της Αγγλίας. Έχει γράψει έξι βιβλία για το ευρύ κοινό, τα 
οποία έχουν μεταφραστεί σε είκοσι έξι γλώσσες και έχουν προταθεί για 
έξι λογοτεχνικά βραβεία.


