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mensaner.dk Joan Bødker Pedersen Hent PDF Forlaget skriver: Mensa er en social forening for folk med en
IQ blandt de øverste 2%.   

I ti meget personlige samtaler fortæller medlemmer af Mensa Danmark om deres liv, passioner og drømme -
og om medlemskabet af Mensa.   

Ordene flyder frit, og læseren inviteres med ind i en verden som normalt er lukket for offentligheden:        

- Hvad taler medlemmer af Mensa om når de er sammen?        
- Hvorfor må 98% af befolkningen ikke være med?

- Søger man noget særligt når man melder sig ind i Mensa?
- Hvordan føles det at være 'højt begavet'?       

- Er man så rigtig klog? Eller i det mindste en haj til astrofysik?    

'mensaner.dk' er skrevet til alle der er nysgerrige på Mensa - og mennesker.

Læs mere på bogens hjemmeside af samme navn.
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