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Critical Muslim 4 Ziauddin Sardar 2012-10-01 Ziauddin Sardar questions the question mark that is always placed in front
of Pakistan, Robin Yassin-Kassab asks why Pakistan has not imploded, Taimur Khan breaks bread with the gangsters
and bookies of Karachi, Muhammad Idrees Ahmad revisits Peshawar, Mahvish Ahmad tracks down the separatist in
Quetta, Ehsan Masood watches Pakistani television, Merryl Wyn Davies deconstructs 'imaginariums' of Pakistan, Aamer
Hussein discusses Pakistani modern classic fiction, Bina Shah asks if there is boom in Pakistani literature, Bilal Tanweer
listens to 'Coke Studio', Muneeza Shamsie discovers the literary secrets of her family, Taymiya R. Zaman overcomes her
fear of talking about Pakistan, Ali Maraj assesses Imran Khan, Shazia Mirza tells rude jokes in Lahore, and a fake novel
by Ibn-e-Safi is spotted in Bahwalnagar. Plus a new translation of an old short story by A R Khatoon, a new story by Yasir
Shah, poems by Ghalib, John Siddique and Zehra Nigah, Atia Jilani's Quranic art, photographs by Ayesha Malik, and 'Ten
Things We Love About Pakistan'. About Critical Muslim: A quarterly publication of ideas and issues showcasing
groundbreaking thinking on Islam and what it means to be a Muslim in a rapidly changing, interconnected world. Each
edition centers on a discrete theme, and contributions include reportage, academic analysis, cultural commentary,
photography, poetry, and book reviews.
Bad Boy Uli - Ik was een Hells Angel Bad Boy Uli Detrois 2011-10-09 Ulrich Detrois groeide op in een conservatief,

burgerlijk gezin... en werd een Hells Angel. Hij dealde in drugs, was pooier, sloeg mensen het ziekenhuis in en trok zich
van niets en niemand iets aan. In Ik was een Hells Angel vertelt Bad Boy Uli, zoals hij door zijn mede-Angels werd
genoemd, hoe hij zijn eerste bordeel kocht en zo in contact kwam met de Hells Angels.Nadat hij tot de organisatie was
toegelaten, richtte hij een charter in Duitsland op, waarvan hij zelf acht jaar lang vicepresident zou zijn - acht jaar van
geweld, moord en doodslag. Maar op een dag besloten een paar broeders dat ze Uli liever kwijt dan rijk waren,
beschuldigden hem van verduistering, bedreigden zijn zus met de dood en gooiden hem uit de organisatie.Sindsdien is
Ulrich zijn leven niet meer zeker en wordt hij voortdurend bedreigd door zijn voormalige medebendeleden, die niet zo
gelukkig zijn met zijn openhartige en schokkende verslag over de geheimen en geboden van de Hells Angels.
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De sprekende aap : [over oorsprong en evolutie van de menselijke taal] Jean Aitchison 1997 Overzicht van de oorsprong
en ontwikkeling van de menselijke taal.
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