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Skuespilleren Groucho Marx blev engang spurgt, hvad han mente om sex, og svarede: ”Jeg tror, det er
kommet for at blive!”. Svaret udspringer af det banale faktum, at uden sex, ingen mennesker, og de berømte
ord illustrerer meget rammende, hvad det er for en kraft, vi har med at gøre. En kraft – en urkraft – der ikke

blot er større end livet selv, men en forudsætning for selve livet.

 
 

I bogen her forbindes de ældste tegn på seksualitet og frugtbarhed med nutiden lige uden for døren – ude i
samfundet. Ikke den seksualitet, der finder sted bag lukkede døre, men dén, der er en del af det offentlige

rum. Det begyndte med Adam og Eva, og det er ikke slut endnu .... god læselyst!
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