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SAMENVATTING

Na het grote succes op Instagram met haar account PickOneQuotes zet Inge van Prooijen in PICK

ONE verschillende quotes van grote namen als Socrates tot Paulo Coelho en van Oprah Winfrey tot

Kim Kardashian lijnrecht tegenover elkaar. Breng met dit boek prikkelende gesprekken op gang aan

de eettafel of discussieer met vrienden! PICK ONE verschijnt 24 oktober.

Quotes inspirerend? Ja, maar niet elke quote is de beste quote voor jou.

Tegenwoordig worden we overspoeld door quotes. Van die zogenaamd wijze, diepzinnige
clichéspreuken die je wel even doen inzien hoe je moet leven, denken of voelen. Maar soms kunnen
quotes je enorm raken, bieden ze een andere kijk op dingen, of relativeren ze; quotes waar je van
kunt leren dus.

Inge van Prooijen (1988) begon in 2016 het populaire Instagram-account PickOneQuotes waar ze om
de dag een nieuwe quotebattle plaatst. Haar volgers kunnen kiezen met welke quote ze het eens zijn
en met elkaar in discussie gaan. Ze woont in Den Haag.

Met welke uitspraak ben jij het eens, met welke absoluut niet en waarom niet? Inge prikkelt je, laat je
nadenken en lokt je uit tot discussie.
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OVER LEV.

Lev. is het non-fictiefonds van A.W. Bruna met boeken die mensen informeren, inspireren en motiveren. Bij Lev.
verschijnen boeken van auteurs zoals Brené Brown, Berthold Gunster en Marie Kondo.

Klik hier voor de laatste brochures.
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