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nder den heliga sorgemånaden Moharran,
som inletts direkt efter Dhua-al-Hijah och
efter 30 torra, nådelösa ökendagar skulle
efterföljas av Safar, 89 halvklara nätter efter
Ramadans slut, 86 bleka, torra morgnar efter

den heliga högtiden Id, 118  eftermiddagar, svedda av Allahs
mäktiga sol, före Jumada II, 147 blåsiga, sandfyllda nätter före
Rajab, men bara ett par dryga, orosfyllda månevarv efter Dhu
al-Qa'dah, ett halvår efter Sha'ban och ett knappt år efter Rabi
I, i år 575 efter Hirja, som de vantroende kallade 1177, sände
Gud i sin allsmäktiga visdom den mest besynnerliga
räddning till den av sina tjänare som Han älskade mest. 

Yuffyuff och hans bror Frahk galopperade med döden i
hälarna, och strax bakom dem red emiren Mossad för att 

skydda dem mot pilregnet. Förföljarna, som var
sex till antalet, en mindre en sju och två fler än
fyra, tog in på dem mer och mer och Yuffyuff för-
bannade sitt högmod som kunde få honom att
inbilla sig att något som detta aldrig skulle kunna

ske eftersom han och hans följeslagare hade de snabbaste av
fålar som fanns att få i hela den rättrogna världen, och det
ville inte säga lite. Men terrängen här i dödens, hettans,
sandens och torkans och ogästvänlighetens, nomadernas och
de nergrävda saltflakens torra och heta dal, strax väster om
Döda havet, öster om Beer Sheva, norr om At Tafilah, var lika
torrt och ogästvänligt som det var torrt, hett och sandigt. 
Yuffyuff fann plötsligt på att styra västerut och de tre förföljda
följde snart en wadi, en torr flodfåra mot bergen. Från andra
hållet i wadin, kom en tempelriddare och hans sergeant.
Bakom dem syntes en och annan giraff. På Gibraltar seglade en
dhow. “Nu är vi schackmatt!” tänkte Yuffyuff. “Detta blir vår
kismet.” Solen stod i zenit.

Yuffyuff tog fram sin sköld, som nu måste lämna sin plats på
ryggen och lyftas fram, via bålens sida, med hjälp av armarna,
för att skydda Yuffyuff mot de vantrognas lansar. Med till
hans förvåning red de bara förbi. De hade alltså inte tänkt
döda Yuffyuff. "Vad menar Gud med detta?" tänkte Yuffyuff.
"Kan det vara ett chiffer?. Eller nån sorts algebra?"

De sex rövarna, som trodde att de förföljde tre rika män,
men insåg att de istället jagades av två tempelriddare, rev sig
i håret och började undra om de inte borde ha varit åtta i stäl-
let för sex, eller kanske nio, som är en ännu högre siffra.
Eftersom de var för korkade för att kunna försvara sig mot de
frankiska demonerna, blev de vantrognas överlägsna 
stridsteknik och ogudaktigt goda förstånd dem övermäktigt i
löpet av några korta sekunder, och de blev alla slaktade som
kossor som väntar på att bli halal-biffar av dessa avgrunds-
djävlar med det förhatliga röda korset på bröstet. Yuffyuff
kunde inte låta bli att tycka att den bryske och hotfulle 
tempelriddaren ändå såg besynnerligt sexig och intagande ut
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på sin snabba, vackra häst, trots att han var smutsig som kohl
och verkligen skulle behöva ett väldoftande elixir. 
"Det där, herre", sade emiren Mossad och pekade på tempel-
riddaren, "är Al Guillouti.

"Al Guillouti? Det låter på dig som om jag borde känna till
hans namn? Al Guilliouti, säger du? Al Guillouti?
Hmmm...Vem är Al Guillouti?"

"Al Guillouti", svarade emiren, "är den som Gud har skänkt
oss för våra synders skull. Al Guillouti är den mest fruktade av
alla de vantrognas djävlar.” 

"Al Guillouti? Al Guillouti! Honom måste jag träffa" mumlade
Yuffyuff i det att en besynnerlig ilning gick genom hans
parfymerade skrev. De andra trodde att han hade blivit galen,
men det var lönlöst att säga emot Yuffyuff. De tre rättrogna
idioterna stammade en hälsning på klumpig och bruten
frankiska, då den blonde och blåögde demonen kom bärande
på sin häst, liken efter rövarna samt sergeanten, medan han i
andra handen svängde sin båge som vore den en slangbella.
Han som kallades Al Giullouti log och bollade med lansen,
svingande sin käcka vega-mössa och svarade på Guds eget
språk med en lång och utsirad hälsningsfras som gjorde
Yuffyuff så smickrad att han bestämde sig för att bjuda denne
Al Guillouti på lunch. Därefter försjönk han i religiösa grubb-
lerier om hur det kunde komma sig att Gud kunde tillåta att de
vantrogna frambragte en sådan formidabel övermänniska som
Al Guillouti. 

De vantrogna kom i skymningen och delade aftonvarden med
Yuffyuff och hans kompisar. "Det är en sak jag gärna vill fråga
dig, tempelriddare", sa Yuffyuff. "Du som är emir av Gaza med
egen  borg, varför rider du omkring och räddar resande från
rövare? Det är ett smutsigt och farligt jobb, ingenting för en
man av rang."
"Det är ett smutsigt jobb, men någon måste göra det", svarade
tempelriddaren sammanbitet. Därefter undersökte hans tränade
öga delikatesserna som var framdukade i gräset och han fann

däri möjligheter att briljera med sina överkunskaper
om sin värds kultur genom att tala om för Yuffyuff
varifrån de olika matvarorna härstammade. De båda
gav sig in i en religiös och politisk diskussion där Al
Guillouti sopade banan med Yuffyuff med långa
citat från Koranen, förbluffande insikter om den
politiska dagordningen och glimtar av en alldeles
fullkomligt charmerande otidsenlig tolerans, som gjorde
Yuffyuff så överlycklig att han inte ens blev arg när det visade
sig att Al Guillouti kände till hans hemliga identitet. Yuffyuff
var nämligen ingen mindre än Saladin, sultan över Egypten
och Syrien. Och fastän Saladin var en mäktig härförare, blev
han liksom alldeles hjälplös och mjuk som vax i närvaro av det
mäktigt doftande underverket av maskulin perfektion och stål-
hård intelligens som nu satt framför honom i skepnad av
denne vantrogne. Och Saladin kunde plötsligt knappt tänka
själv längre, utan ryckte Al Guillouti i rockärmen och gnällde:
"Vad gör vi nu då?" Al Guillouti svarade med att fästa sin falk-
blick på honom. "Vi skall vara tacksamma", sa han slutligen,
"att Gud har gett oss denna möjlighet — kanske den enda vi
får här i livet — att mötas som män i natten, bortom alla reli-
gionens och diplomatins gränser. Vi skall vara tacksamma för
den här natten, med dess skyddande dunkel i vilket vi äntligen
kan vara oss själva". "Ja" svarade Yuffyuff sakta, och tog främ-
lingens blå blick i sin egen, sammetsmjuka, orientaliska, "låt
oss vara tacksamma för natten". "Schhh" sa Al Guillouti, och
med en enda rörelse svepte han upp Yuffyuff i sina starka
armar och bar honom mot tältets svala skugga. När deras 
läppar möttes kämpade Yuffyuff inte emot. "Vi har kanske bara
denna natt", mumlade han, "låt oss göra det bästa av den".


