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Soldaten van God is de neerslag van de reizen van Robert D. Kaplan door Afghanistan en Pakistan. Hij verkeerde onder de mujahidin, die
met hun sterke geloof en militaire kracht de Russische indringers uit Afghanistan wisten te verdrijven. De lezer wordt getuige van het proces
waarin de Sovjetinvasie leidde tot de opkomst van de Taliban en van het terroristische netwerk van Osama bin Laden.
Wat betekent het spiritueel te zijn? Hoe werkt rencarnatie en karma? Welke universele wetten zijn er? Hoe vind je rust in je leven? Deze en
talloze andere onderwerpen komen in dit boek aan bod. Claire Montanaro legt op simpele wijze uit wat spiritualiteit inhoudt, hoe het werkt en
hoe je dit kunt toepassen op jezelf en in jouw leven. Een praktisch boek dat helpt je eigen spirituele pad te vinden. Claire Montanaro heeft
jaren in het leger gediend en had een succesvolle carriere tot zij 12 jaar geleden door een gebeurtenis haar spirituele pad ontdekte. Zij werkt
sindsdien als spiritueel counsellor en docent over de hele wereld.

Highways & Road Construction InternationalHighways & Road ConstructionHighway & Heavy ConstructionDe extreme
selfcare methodevoor balans, rust en liefde in je levenSpectrum
In de zomer van 2009 lijkt Fortuna Sittard op sterven na dood: de KNVB heeft de proflicentie van de club ingetrokken.
Maar half juni besluit de rechter dat Fortuna haar licentie mag behouden. Het seizoen begint dan al bijna, maar Fortuna
heeft nog slechts één speler onder contract staan. Ook moet de kleding voor de toekomstige spelers nog worden
geregeld. En zo zijn er oneindig veel hobbels te nemen om heelhuids het einde van de competitie te halen. Ludo van
Denderen (journalist bij AD Sportwereld en Omroep Brabant) heeft het wel en wee van Fortuna Sittard deze
uitzonderlijke jaargang op de voet gevolgd. Een jaar vol chaos en rumoer; prachtige resultaten en schlemielige uitslagen;
voetbalhumor en pijnlijke momenten en tot slot een bloedstollende ontknoping met spreekkoren die nog nooit eerder in
Sittard zijn gehoord.
Vaak rennen, vliegen en stressen we zo hard dat we onszelf vergeten. We houden rekening met anderen maar onze eigen
behoeften raken ondergesneeuwd. Cheryl Richardson ontwikkelde een transformerende methode om je leven zo in te richten dat
jíj op de eerste plaats komt. Ze laat zien hoe onze omgeving op ons inwerkt, hoe onze gedachten ons beïnvloeden en hoe we
onze krachten en passies aan kunnen wenden om het beste uit het leven te halen. De extreme selfcare methode betekent dat je
jezelf omringt met prettige en zelfbewuste mensen, dat je rommel voorgoed uit je leven verbant, dat je een gezonde werk- en
leefomgeving creëert en dat je prioriteit geeft aan plezier en genot. De opzet van het boek is zo dat je iedere maand met een
onderwerp aan de slag kunt gaan, zodat je echte verandering en verbetering zult merken.
Voor iedereen die wie wel eens te horen krijgt: Zet dat maar even op papier, Wil jij dat plan schrijven of Zou jij die presentatie
volgende week kunnen verzorgen?_ is Spraakmakend presenteren een handzaam hulpmiddel om goede, gestructureerde
presentaties te geven, zowel mondeling als schriftelijk. In de meeste handboeken over schriftelijke en mondeling presenteren staat
nog te lezen dat een goed opgesteld rapport zich onderscheidt door een puntgewijze opbouw, een precieze paragraafindeling en
een zorgvuldig samengesteld notenapparaat. Vaak gaan die boeken er van uit dat de meeste mondelinge voordrachten nog
steeds achter een lessenaar plaatsvinden, ten ovenstaan van een publiek dat bereid is 45 minuten aandachtig te luisteren.
Vergeet dit soort dogma's! Op een heldere en overzichtelijke manier beschrijft Hans Kruyzen, consultant in communicatie, hoe je
een presentatie het beste voorbereidt, hoe je de verschillende valkuilen daarbij kunt omzeilen en je publiek geboeid houdt. De
regels die gelden bij schritelijke presentaties worden duidelijk besproken, van grammaticale zaken tot structuuropbouw.
Spraakmakend presenteren behoort tot een serie boeken van Volkskrant Banen en Het Spectrum over solliciteren en succesvol
functioneren in een (nieuwe) baan. Kenmerkend voor deze boeken is actualiteit, praktijkvoorbeelden en een benadering die,
anders dan in veel goeroeboeken, de lezer eigen keuzes laat maken.

`De huidige wereldwijde economische crisis is grotendeels veroorzaakt door de Verenigde Staten. In dit openhartige en
indringende boek laat Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz zien hoe het slechte economische beleid van de Verenigde
Staten ertoe leidde dat de wereldmarkt in elkaar stortte, waarna ze met een in elkaar geflanste, lukrake en nutteloze
oplossing kwamen. Puttend uit zijn academische ervaring, zijn jaren als topadviseur voor de Amerikaanse regering en de
Wereldbank en zijn recente aanstelling als economisch adviseur voor de Verenigde Naties, deelt Stiglitz zijn
aanbevelingen waar hij tijdens zijn hele loopbaan voor heeft gestreden: het herstellen van de balans tussen
marktwerking en ingrijpen van de overheid. Op naar een gezond `crisis-proof financieel systeem. `Vrije val is een vurige
aanval op Wall Street, de vrije markt en op de Amerikaanse regering. The Times
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