
              vorfor? Hvorfor skulle jeg være med i bogen? 

              På den ene side tænkte jeg: Det er jo bare vildt sejt og spændende! 

Men på den anden side: Vil jeg - med navn og ansigt - have at folk ved det? 

Jeg tænkte at andre måske kunne spejle sig i min historie. Altså, jeg kan jo ikke redde 
verden, men hvis der er nogen som - gennem det jeg har oplevet, og den jeg er - selv 
kan finde bedre ståsted i verden, så... 

Det er derfor jeg gerne vil være med: Fordi jeg måske kan gøre en forskel for nogen.

Så er der selvfølgelig også de knap så positive - knap så pæne - ting. Men... 

Nej. Der er ikke noget der er hemmeligt. Det er ikke det hele der er så rart, men det 
er o.k. at der er ting der ikke er så rare. 

Det er jo det der gør os til dem vi er.”

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 for dig der er nysgerrig på Mensa - og mennesker. 
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Joan Bødker Pedersen (f. 1980) voksede 
op lidt uden for Kolding med sine forældre, 
en yngre bror og et vekslende antal husdyr.

Skoletiden var en blandet pose bolsjer. 
Livet begyndte for alvor med et højskole-
ophold efter gymnasiet; et forår hvor alt 
blev forunderligt stærkt og klart.

—

Uddannet cand.mag. i tysk og datalogi. 

Bosat i Århus med sin mand, Aske.

Efter studiet arbejdede Joan i nogle år som 
systemudvikler i Norge og Danmark med 
forskellige former for sprogteknologi. Det er 
et felt der fortsat har hendes store interesse.

Men verden er fuld af spændende mennesker 
og emner der skal udforskes...

mensaner.dk er Joans første bog.

—

Medlem af Mensa siden 2006; først skeptisk, 
senere med voksende glæde og entusiasme.

Frivilligt engageret i foreningen som 
kartoteksansvarlig, bibliotekar og arkivar.
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