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• Γιατί οι άνθρωποι ερωτεύονται; Και πώς καταλαβαίνεις ότι είσαι

ερωτευµένος; • Τι σηµαίνει κάνω έρωτα; Και γιατί µας χρειάζεται; • Γιατί
οι άνθρωποι αποφεύγουν να µιλούν για το σεξ; Είναι «βρόµικη» πράξη;
• Επιτρέπεται ένα κορίτσι να κάνει έρωτα όταν έχει περίοδο;
• Αν ξεκινήσεις από µικρός να κάνεις έρωτα, ωριµάζεις γρηγορότερα;
• Γιατί οι άνθρωποι ζηλεύουν; Τι είναι η έκτρωση; • Τι είναι το προφυλακτικό
και τι το χάπι; Και πώς µπορώ να γλιτώσω από το AIDS; • Γιατί κάποιοι
άνθρωποι κάνουν σεξ για τα λεφτά;
«Άλλο ένα βιβλίο για το σεξ που απευθύνεται σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας;
Η απάντηση είναι καταφατική, αρκεί να προσθέσετε δύο χαρακτηρισµούς:
σύγχρονο και απαλλαγµένο από τα συµπλέγµατα των παλιότερων γενιών. Το
σεξ στον 21ο αιώνα είναι σαφώς διαχωρισµένο από τη βιολογική, ιερή αν προτιµάτε, αποστολή του: αποτελεί και µια αυτόνοµη µορφή επικοινωνίας, συντροφικής διασκέδασης, χαλάρωσης, εξερεύνησης του εαυτού µας. Όλες οι
διασκεδάσεις έχουν τους κινδύνους τους, ωστόσο αυτό δεν µας εµποδίζει να
τις χαιρόµαστε, εφόσον τηρούµε τους κανόνες εκείνους που µας γλιτώνουν
από κακοτοπιές. Αυτό ακριβώς θα πρέπει να είναι και ο βασικός στόχος ενός
σηµερινού βιβλίου για το σεξ που απευθύνεται σε παιδιά στα πρόθυρα της
εφηβείας, πέρα από την εξοικείωση µε την επιστηµονική ορολογία ή τις τε-

χνικές —πράγµατα που βρίσκει κανείς και σε πιο αρµόδια από την άποψη
αυτή εγχειρίδια. Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας πετυχαίνει τον παραπάνω στόχο έχοντας ως θέµα όχι µόνο τη σεξουαλική πράξη, ή τις ανατοµικές διαφορές µεταξύ των φύλων, αλλά επίσης τον έρωτα και τις —υγιείς—
ερωτικές σχέσεις, µε ορολογία και γλώσσα κατανοητές και οικείες στον µέσο
µαθητή του γυµνασίου, ή των τελευταίων τάξεων του δηµοτικού. [...]»
Το Σεξ και Συναίσθηµα είναι ένα βιβλίο οργανωµένο κατά ερωτήσεις που
έχουν θέσει οι µικροί µας φίλοι στη συγγραφέα για ζητήµατα σχετικά µε τον
έρωτα, το σεξ, την εµπιστοσύνη, το χωρισµό, αλλά και για την επερχόµενη
εφηβεία, τις σχέσεις των δύο φύλων, τις σεξουαλικές αποκλίσεις και την αληθινή αγάπη. Οι απαντήσεις της συγγραφέως ενηµερώνουν και διαφωτίζουν,
µε αίσθηση του χιούµορ και του καθήκοντος απέναντι σε νέα και εύπλαστα
µυαλά. Με όπλα της τη γνώση και µια έµφυτη ευαισθησία, καταφέρνει να
διεξέλθει πληθώρα θεµάτων τόσο «αθώων» όσο και «πονηρών», υιοθετώντας
ένα οικείο ύφος και αποφεύγοντας παράλληλα µε µαεστρία το σκόπελο της
χυδαιότητας.

Η Kolet Janssen (Κολέτ Γιάνσεν) γεννήθηκε το 1955 στο Χάσελτ του Βελγίου.
Σπούδασε θρησκειολογία στο Πανεπιστήµιο του Λουβέν. Εργάζεται ως καθηγήτρια θρησκευτικών στο Τίνεν. Ζει στο Λουβέν µε τον άντρα της και τα
έξι παιδιά τους (εκ των οποίων τα τρία είναι θετά).
Την όµορφη εικονογράφηση του βιβλίου έχει κάνει ο Klaas Verplancke
(Κλάας Φερπλάνγκε), ο οποίος έχει τιµηθεί µε το Βραβείο Παιδικού
Βιβλίου τής Μπολόνια.
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