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Mennesket er en ø Sangerinden Hent PDF Forlaget skriver: Hvad ville Søren Kierkegaard have været optaget
af, hvis han levede i dag? Han ville selvfølgelig have været optaget af kroppen, af sundhed og helse, af sex
og seksualitet, af tatoveringer og piercinger, af forbrug og misbrug, af mærkevarer og masseturisme, af

kærlighed og karriere – altså alt det, som vi har gang i, er optaget af eller ligger under for, i forsøget på at
skabe os en identitet. 

Mennesket er en Ø, der består af 191 kontrafaktiske skæbnefortællinger inspireret af Kierkegaard, trækker
Kierkegaard ind i en helt aktuel og vedkommende kontekst. Skæbnefortællingerne sætter identitetsdannelsen
i spil og giver anledning til refleksion over det liv, vi på godt og ondt lever hver for sig og med hinanden.

I forsøget på at udviske skellet mellem læser og forfatter er Mennesket er en Ø tænkt som et åbent værk, hvor
forfatterne opfordrer til at skrive med og om, for at demokratisere den fantastiske oplevelse det er at skrive,
ganske som vi for 150 år siden demokratiserede den magiske og verdensomskabende proces, det er at læse.
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