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…jeg foretrækker 
ørkenen!

Du ved måske ikke at 
jeg har studeret i Oxford, 

i London, i New York og Paris, 
men…
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Hmm… Hvorfor det?
Fordi den er ren!

Det bliver ikke let at komme ind i Turban-fortet…

Det er dit 
problem, El 

Oxford.

Hvorfor…? 
Hvorfor…? 
Du stiller 

alt for man-
ge spørgs-

mål…

Står der ikke skrevet 
i sura 115, ’Malteseren’, 
7. vers: ’Spørg, og du 

skal få svar’?

Malta, ja… Vi tænkte at en malteser som dig ville få 
mindre ud af at forråde os end en sømand fra Aden 

eller Somalia… Vi har lært ikke at stole på nogen… 
Se dernede!

Nu ikke så nærtagende, 
el Oxford. Og du skal ikke 

kalde migen vantro 
hund. På Malta 
er vi alle 
en slags 
saracenere.

Corto, din vantro hund, skorpionyngel… Der findes ingen Sura 
115, ’Malteseren’. Koranen har kun 114
sura’er, og  
din er ikke  
skrevet  
endnu!

Jeg bliver 
”beløn-
net” for 
at sejle 
skibet til 
Zanzibar.

Belønnet… 
Lad os 

kalde tingene 
ved deres 
rette navn. 
Du bliver 
betalt for 
dit arbejde.

Godt, så siger vi 
det… Men hvorfor 

hyrede I ikke bare en 
skipper fra Yemen til 

at sejle turen?
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Jeg kan kun se er et 
fort og nogle solda-
ter der eksercerer 

uden for porten… Og 
jeg er ikke imponeret 

af dem…

Det er Turban, det 
fort hvor den unge 

arveprins Saud holdes 
fanget. Han onkel Ab-
dul har taget ham som 

gidsel…
Under alle omstændig-
heder vil denne Abdul 
slippe heldigt fra det!

Ja, med mindre det 
lykkes at befri 

drengen så vi ikke 
længere har kniven 

for struben.

Hvorfor er I så interesseret i 
prinsen?

Hvis tyrkerne og tyskerne vinder denne krig, elimine-
rer han den unge prins og gør krav på tronen med 

deres støtte. Hvis derimod englænderne vinder, lader
han sig udnævne til statholder indtil 
  den unge Saud bliver myndig.

Fordi vore folk desværre stadig er bundet af gamle 
traditioner og                            familie-interesser, 

med alt hvad 
det medfører. 

Den folkelige revolution har 
lange udsigter…

Jeg har ventet 
siden i går.

Selv jeg, der har studeret i udlandet, 
er stadigfølelsesmæssigt knyttet til 
min familie og meget andet… 
Det er ikke let  
at give afkald på 
alt og begyndte 
på et nyt liv…
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Åh, er det dig, Cush… Ja, men vi var nødt til 
at gå en lang omvej for ikke at støde på 

tyrkiske patruljer i Beni Lajeh.

Står det ikke skrevet: ‘Du kan ikke bytte dine 
undskyldninger til kameler’? Du skal ikke prøve 

at bortforklare det. Du er forsinket, 
og dermed basta!

Ja, men i sura 10 står der: ‘En 
ven skal ikke dadle en ven’. Og 
lad os så tale om noget andet. 

Har du set prinsen?

Han har det som en 
ung kamel omgivet 
af hopper… Men 

sig mig…

…Hvad gør du 
sammen med den 
vantro hund?

Er han måske ikke søn af 
Noah? Skal vi ikke åbne 

vores hjerter for jordens 
børn? Corto er en af vores 

egne, Cush… En ven.

Han har sin 
religion, og vi har 
vores. Han burde 

ikke drikke vin… og 
spise urene ting…

Nu drikker vi te… Og 
bed din ven tie stille. 

Hans stemme forstyrrer 
ørkenens stilhed.

Underligt tidspunkt at drikke te på… I minder om to 
gamle engelske damer. Hmm… Tror du det 

generer ham at jeg 
knækker et par peanuts?

Beduiner og 
afarer ynder at 
drikke te inden 
de skal i kamp, 
og de foragter 
kaffedrikkere… 
Cush er meget 

tro mod 
koranens 
bogstav.
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Du skal ikke spille op, Corto. Det er nok at Cush 
har en skidt karakter… Gør nu ikke tingene 

endnu mere  
besværlige. Nej, mor!

Hvorfor taler du 
med den vantro 
hund… Du og jeg 
vandrer jo ad 
sandhedens 
sti…

Ja, jeg vandrer ad sandhedens sti, 
Cush… Men det gælder også mas-

ser af dumme mennesker… Og hvis du 
fortsætter sådan, bliver du selv en af 
dem… Fortæl mig nu om Turban-fortet!

Der er en håndfuld tyrki-
ske og arabiske soldater 
og nogle vantro fanger… 

De forventer ikke et 
angreb. Det bliver en 

smal sag at komme ind… 
men langt sværere 
at komme ud igen.

De engelske tropper og 
Lawrence of Arabia står 

oppe nordpå, ved Damaskus. 
Tyrkerne i Turban ved at 
de har tabt krigen. Vores 
modstander, emir Abdul, 

vil skjule den unge Saud 
for ikke at udsætte sig 
for repressalier fra 

englænderne og de andre 
arabere. Vi må skynde os.

Skynde os…? Ja… Du har ret, 
Cush. Vi må handle hurtigt, men det 
er lettere sagt end gjort… Har 

du en plan?

Ja… Vi må hellere gå ind i Turban og 
beslutte resten på stedet… 

Ellers bliver det bare ved snakken.

Ser man det… Cush er 
langt mere praktisk 

anlagt end os.

Måtte Allahs vilje 
ske! Lad os gå!

Du venter på os i udkanten af 
oasen, Corto. Cush og jeg rider 

ind i fortet.
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Og I to?

Hvis vi ikke er tilbage inden daggry, 
skal du ikke vente på os…! Du ved hvor 

skibet ligger… Tag det og flygt til 
Afrika før du bliver indhentet af 

Abduls hævn.

Jeg sagde jo at du 
ikke skal vente på os. 
Cush og jeg kommer 

ikke tilbage… 
nogensinde!

Hallo derinde …! 
Måtte Allahs vrede 

ramme jer… Hvorfor 
lukker I porten til 
det tåbelige fort så 

tidligt?

Måtte Allah være jer nådige… 
Held og lykke, I to gavtyve!

Så meget spektakel laver kun en 
skabagtig beduin og søn af en halt 
kamel… Hvad vil du?

Åh, hvornår lærer jeg at vare min mund… 
Jeg ville ikke forstyrre den tyrkiske 

efendi…Men der er en pige 
     venter længselsfuldt 

på mig…

Hun må enten være gal eller meget 
grim hvis hun venter længselsfuldt 

på sådan en abe. Luk den slyngel 
ind, ellers skal vi høre på ham hele 

natten.

De slap ind… Så kan jeg bare 
vente… Mærkelig skæbne: For 
en måned siden stod jeg på en 
strand ved Nordsøen, og nu 

er jeg her…

Du spilder 
dine ord på 
den vantro.

Du gør 
fremskridt, 

Cush. Før var 
jeg også en 

hund…
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