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Parnatujete se na věhlasnou rubriku Mladého světa „Milá, Sally..."? Také jste hltali rady malým, dospívajícim i dospělým? Holkám, slečnám, ženám, chlapcům, mladíkům i mužům? Ano, záslužná práce to byla. A co teprve čin švédské vědkyně Olivie Judsonové, alias doktorky Tatiany, jež na sebe vzala břemeno ještě těžší radí zhrzeným štírkům, opičim běhnám, incestnim roztočům či neukojeným slonům! 
Populárně naučné dílo Sexuální poradna dr. Tatiany pro všechna živá stvořeni je (jak říká podtitul) „úplný průvodce evoluční biologií sexu". Jako takový ho používají studenti biologie nejprestižnějších amerických univerzit.
Bioložka Olivia Judsonová absolvovala Stanfordskou univerzitu, Oxfordská univerzita ji udělila doktorát v oboru evoluční biologie. V současnosti působí jako výzkumná. pracovnice na londýnské Imperial College. Více než čtyři roky strávila vědeckým bádáním, rešeršemi ve stovkách knih a odbornými konzultacemi. Výsledkem tohoto úsilí je kniha stejně tak odborná jako zábavná, což se opravdu nestává často. Upřímně řečeno, závidím studentům, kteří mají tento titul v povinné literatuře... 
Nevzpomínám si, kdy naposled mě takto zaujala odborná publikace (a prosim - zcela mimo můj obor) a kdy mou zvídavou četbu přerušovaly nezadržitelné záchvaty smíchu. Paní Judsonová totiž neoplývá pouze hlubokými a inovátorskými vědeckými znalostmi, ale též ironií, jedinečným smyslem pro humor a schopností podat i suchopárný obsah nanejvýš zábavnou formou.
Dílo se ve třech oddílech zabývá válkou mezi pohlavími kvůli úspěchu v pohlavním rozmnožování, vývojem nemravnosti a příčinami nemravnosti a konečně otázkou, zda jsou muži pro rozmnožováni nezbytni. (Jsou? Nejsou? - Muži jistě sebevědomě tipují  „Samozřejmě že ano!" feministky  vskrytu duše doufají „Kéž by ne!" - Správnou odpověď se dozvíte v díle Olivie Judsonové, popřípadě na konci této recenze.)
Každá kapitola daných oddílů se zabývá jedním problémem, který nastolí dopis živočicha, svěřujícího se se svými trablemi dr:Tatianě. („Milá doktorko Tatiano, jsem včelí královna a mám starosti.
Všichni moji milenci nechávají své genitálie ve mně a pak padnou mrtví. Je to normální? Udivená královna z Cloverhillu. " „Milá doktorko Tatiano, jsem kudlanka nábožná a všimla jsem si, že si páření více užiji, když svým milencům nejprve ukousnu –hlavu - oni se pak začnou intenzivněji zmítat. ( ...) Ta z Lisabonu, co je má ráda bez hlavy. " )
Doktorka Tatiana je jedno velké ucho, vyslechne každého klienta, má pochopeni pro všechny jejich starosti a slabosti (mnohé zvrhlé sexuální , „úchylky" jsou totiž pro zachování druhu nezbytné), soucítí s nimi (i sebeošklivější potvoru oslovuje „má drahá"), rozhodně však neposkytuje těšínská jablíčka a otevřeně jim odkrývá pravdu o jejich situaci, zdravotním stavu a vyhlídkách do budoucna, byť jsou sebetristnější. Krutou skutečnost se tak například dozvěděl sameček roztoče, jenž se doktorce v dopise svěřil: „Dnes ráno jsem se jako obvykle pářil jednou ze svých sester, když tu náhle břicho mé matky prasklo. Všechny mé sestry odpochodovaly pryč a nechaly mě samotného uvnitř máminy mrtvoly. Je to trest za to, že jsem své sestry trápil? Co teď se mnou bude“ „Sexperť' Tatiana jako vždy odvětila „bez obalu'“ jako vždy se však  snažila poradit i totálně ztracenému případu (totiž roztočovi): „Mám špatné zprávy: je s tebou konec. Můžeš se tak akorát klátit na svých
osmi pahýlovitých nohou v naději, že nalezneš nějakou zbloudilou sestru, aby ses mohl před smrtí ještě s jednou spářit.“

V Sexuální poradně dr. Tatiany si užijete spoustu legrace, dozvíte se mnohé o biologii sexu (kdy je pro evoluci dobrá nekrofilie či incest, jak porodit, a zůstat pannou, jak si užít hromadný sex, jste-li plžík), odnesete si mnoho cenných rad („Nejzákladnější pravidlo: Nikdy se nenechej sežrat během předehry.“) a ohromí vás několik šokujících skutečností. („On ve skutečnosti není tak nezbytný jako ona. Živočišný druh se může obejít bez samce, bez samice ne.“) 

Bioložka Judsonová oplývá vyjadřovacími schopnostmi, košatým jazykem a odvážnými metaforami, což by jí mohl závidět nejeden literát. V této souvislosti nelze nezmínit skvělý překlad Martina Seethalera. Ten si s převodem do češtiny skutečně pohrál. Jeho rejstřík přirovnání a obratů je neméně bohatý jako rejstřík autorčin.
Ojedinělý spis neobohacuje pouze čtenáře, ale i autorku. Ta se svěřila, že práce sexuální poradkyně rozšířila její obzory, mnohem více věcí jí přijde normálních a některým svým klientům prý závidí (je otázkou, zda mají muži jejímu manželovi také závidět nebo ho spíše litovat). 
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