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Пролог
Приматът среща достоен съперник 

(Разказ на един от авторите)

„Природата, господин Оаньт, е онова, над което ние сте призвани да 
се издигнем.“ - Катрин Хепбърн, в ролята на госпожица Роуз Сойър в 
„Африканска кралица“

Един задушен следобед през 1988 г. няколко момчета от местни
те продаваха фъстъци на входа на ботаническата градина в Пенанг, 
Малайзия. Бяхме дошли с приятелката ми Ана, за да се поразходим 
след обилен обяд. Като ни видяха, че се чудим, младежите обясниха, 
че фъстъците не са за посетителите на градината, а за онези от тях, 
желаещи да нахранят неустоимо сладките малки маймунчета, които 
още не бяхме забелязали и които се търкаляха наоколо навсякъде из 
тревата. Ние купихме няколко пликчета.

Скоро стигнахме до един мъник, който висеше на опашката си 
точно над пътеката. Неговите „толкова човешки очи“ умолително 
се вторачиха в лакомството в ръката на Ана. Стояхме на пътека
та и охкахме от умиление като тийнейджърки в магазин за котенца, 
когато внезапно от храстите изскочи възрастен екземпляр човеко
подобна маймуна. Той премина покрай мен, блъсна Ана и изчезна, от
насяйки фъстъците. Ръката на Ана кървеше там, където маймуната 
я беше издрала. Стояхме шокирани, разтреперани, в пълно мълчание. 
Нямахме време дори да извикаме.

След няколко минути, когато ефектът от адреналина отслаб
на, страхът отстъпи място на гнева. За първи път се чувствах 
предаден по този начин. Заедно с фъстъците изчезна и прелестната 
илюзия за чистотата на природата и за злото като бедствие, при
също само на хората. Беше премината една важна граница. Аз не бях 
просто ядосан. Бях философски обиден.

Усетих как в мен нещо се променя. Гръдният ми кош сякаш се 
уголеми, раменете ми станаха по-широки. Почувствах ръцете си все
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по-силни, зрението ми се изостри. Усещах се като Попай, след като 
се е наял със спанак. Гледах гневно към храстите като примат тежка 
категория, какъвто вече знаех, че съм и аз. Нямаше да търпя повече 
обиди от разни наглеци от по-лека категория.

Бях пътувал достатъчно време из Азия и ми беше известно, 
че тамошните маймуни никак не приличат на своите свирещи на, 
тромбони и удрящи по тамбури братовчеди, които съм гледал като, 
дете по телевизията. Свободно живеещите азиатски примати при
тежават характеристика, която дълбоко ме порази и едновременно 
учуди, когато за пръв път се сблъсках с нея: собствено достойн
ство. Ако допуснете грешката да задържите погледа си върху някоя 
маймуна на улицата в Индия, Непал или Малайзия, ще откриете, че 
стоите срещу създание с войнствен интелект, чието изражение, с 
едно смръщване а ла Робърт де Ниро, ви казва: „Какво зяпаш ти бе, 
да те вземат дяволите? Парче от мен ли искаш?“. Не си и помисляй
те да облечете червено елече на някоя от тези маймуни!

След малко пред нас се появи друга умоляваща пухкава муцун
ка - маймунчето висеше на опашката си от един клон точно над 
пътеката. Ана беше готова да прости и да забрави. Въпреки че на 
мен вече никакви сладки муцунки не ми действаха, съгласих се да й 
дам останалите пликчета с фъстъци. Струваше ни се, че сме на без
опасно разстояние от всякакви храсти, откъдето някой можеше да 
изскочи. Но в мига, в който извадих пликчето от потния си джоб, 
шумът от целофана явно прозвуча като тръбния зов за вечеря из 
цялата джунгла.

Преди да успеем да си поемем дъх, до пътеката на около двайсет 
метра разстояние се появи голяма, нагла маймуна. Тя се втренчи в 
нас, явно преценяваше ситуацията и ме измерваше на ръст. Пре- 
експонираната й прозявка явно бе с цел да ме стресне, да ми покаже, 
че не дава пет пари за мен: дълга, бавна демонстрация на всичките 
й зъби. Решен да не остана длъжен нито за миг, аз откьришх малко 
клонче от дървото и го метнах в посоката на маймуняка, за да ста
не съвсем ясно, че фъстъците въобще не са за него и че с мен шега не 
бива. Той проследи как клончето пада на няколко стъпки от него, без 
да трепне с нито един мускул. После челото му се смръщи за миг,
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Пролог

сякаш с действията си бях наранил чувствата му. Погледна ме право 
в очите. В погледа му нямаше и помен от страх, респект или хумор.

След това скочи с крясък върху клончето, което бях хвърлил, и 
то с такава скорост, сякаш го изстреляха с топ. Дългите му жълти 
зъби се оголиха в недвусмислено предизвикателство към мен.

Точно тогава, когато срещу мен стоеше звяр в атака, а зад 
мен - примрялото ми от страх гадже, разбрах какво ще рече „да си 
много натясно“. Усетих как нещо прищрака в главата ми. Загубих 
контрол. Със светкавично движение, по-бързо от мисълта, ръцете 
ми се разтвориха, краката ми приклекнаха в поза на борец и моите 
собствени оцветени от кафе и коригирани от ортодонт зъби се 
оголиха от последвалия дивашки вик. Бях безапелационно въвлечен в 
собствената си първобитна, малоумна, разпенена и пръскаща слюнка 
демонстрация на надмощие.

Бях точно толкова изненадан, колкото и моят противник. Той 
се изправи и се втренчи в мен, преди да се оттегли. Този път обаче 
съм напълно сигурен, че видях как в очите му проблясва искрица смях.

Да се издигнем над природата ли? Няма начин. Питайте госпо
дин Олнът.
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Защо сексуалното привличане из- 
бледнява с времето? Какво кара 
толкова много интелигентни хора 
да рискуват всичко - от уважение- 
то на приятелите си до любовта 
на децата си - заради някое импул- 
сивно сексуално преживяване?
Дали конфликтът между онова, 
което са ни учили, че чувстваме, и 
това, което наистина чувстваме, 
не е най-неизтощимият източник 
на объркване и неудовлетворение 
в днешния свят?

Каква информация за сексуалното поведение на вида ни през хи- 
лядолетията съдържат собствените ни тела?

Според авторите на „Апетит за секс: табута, стереотипи, на- 
учни истини" днес повече от всякога се нуждаем от ново разби- 
ране за самите себе си и природата на човешката сексуалност. 
В страниците на тази книга те разбиват устоите на стандарт- 
ните теории за моногамията и брака, и излагат причините за 
сексуалната незадоволеност, отегчението и последвалите неиз- 
бежни изневери. Призовават читателите да преоткрият у себе 
си дълбоко в потисканата истина: ние, хората, сме преди всич- 
ко разгонени наследници на хиперсексуалните си предци.
Още в първите редове Кристофър Райън и Касилда Джета се ос- 
меляват да заявят: „Не сме произлезли от маймуните. Ние сме 
маймуни".

„Тази книга е изпълнена със страхотно чувство за хумор и остро
умие. Но това, която я прави истински ценна за мен е, че ме кара 
да се питам колко още от нещата, които си мисля, че знам, всъщ
ност са грешни."
Петер Сагал


