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Magasinet Menneske Boris Boll-Johansen Hent PDF Forlaget skriver: Bogen kredser om temaet "mennesket",
hvilket skal forstås meget bredt. Teksterne og tegneserierne beskæftiger sig med erindring, krop, sexualitet,
fordomme, kærester, religion, huskøb og meget andet - og kniber det med at lave en glasklar reference til
homo sapiens, kan man altid gribe tilbage til det, man med et skuldertræk bedømmer til at være ´blot

menneskeligt´, underforstået en smule dumt men tilgiveligt. Det gør det muligt temamæssigt at plukke fra en
del hylder.   

Enkelte tekster er trykt som falske faksimiler, det vil sige, at de lader, som om de er affotograferet fra
eksisterende bøger eller papirer, det kan være en opbyggelig bog fra 1840, eller det kan være en rapport

tilstilet Sundhedsministeriet fra Instituttet for Profylaktisk Psykiatri.   

Bogen består af udvalgt materiale fra "Magasinet Menneske", der udkom som tidsskrift i årene 2007-09. Alt
materiale - tekst, tegninger og tegneserier er leveret af forfatter og illustrator Boris Boll-Johansen.  

Tidsskriftet udkom på forlaget Fahrenheit og var et udgivelsesmæssigt eksperiment. I og med denne bog er
det blevet omdannet til en relativt genkendelig udgivelsesform. Indholdet er dog stadig lidt løjerligt.  

Det kan muligvis tjene til opklaring, at et af magasinets slogans i sin tid lød: "Basserne møder Hvedekorn".
Og at et af de nyere lyder: "En slags Svikmøllen for poeter". Begge slogans refererer til mixet mellem

tegneserier og tekst, og endvidere til mixet mellem det såkaldt høje og det såkaldt lave.  

 Der er i forbindelse med udvælgelsen af materialet til bogen lavet en del nyt materiale. Godt og vel en
fjerdedel har ikke tidligere været publiceret.
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