
         Za predstavitev svoje knjige sem si izbrala opis Seidune. Zanimivo se mi je 
namreč zdelo, da je osrednji lik Bartolovega romana Alamut resnična zgodovinsa 
oseba.
         
         Roman je podoben analitični drami, zato izvemo za dogodke, ki so 
zaznamovali Hasanov osebni razvoj že v mladosti.
         Vse se je začelo z refikovim razkritjem ideje izmailstva: »Nič ni resnično, 
vse je dovoljeno!«
          Želel je najti dokaze za resničnost njegovih besed zato se je že v svoji 
mladosti začel izobraževati. Veliko je tudi potoval in s tem spoznaval tuje vere, 
narode in celo njihove miselnosti.
          Kljub težkim preizkušnjam je ostal zvest svoji veri. Zato ga je Alah 
nagradil. Pripeljal ga je na trdnjavo Alamut. Tam je začel uresničevati svoje 
otroške sanje. Želel se je osvoboditi vse človeških šibkosti in človeštvu odpreti oči
v novo, pravo vero. Za vsako ceno je želel uresničiti ta cilj, za uspeh pa je 
uporabljal najbolj grozovita in brutalna sredstva. 
          Nikoli ni odstopal od svojih načel in ni poznal izjem. To je želel ljudem tudi
pokazati. Priložnost se mu je ponudila ob prestopku njegovega sina. Ni dolgo 
čakal, takoj je izkoristil ponujeno in brez kakršnih koli predsodkov velel obglaviti 
svojega sina.
          Lepa, skoraj še čisto črna brada, sveža polt kljub njegovim šestdesetim 
letom, dolg in raven nos ter polna in odločno zarisana usta... Bil ni niti suh niti 
debel, srednje rasti zato ni dajal vtisa moči, to vlogo je igral njegov predirljiv in 
umen pogled, ki so se ga vsi bali. Govoril je glasno naravnost in skoraj vedno z 
nekakšnim šegavim priglasom ali prikritim porogom. 
Ko se je zamislil je nasmešek izginil z njegovih ustnic in zdel se je odsoten in 
osredotočen v nekaj navidnega. To je v mnogih vzbudilo srh. 
          Kljub temu, da celo avtor sam priznava, da starec z gore (kot je tudi 
omenjen Seiduna) uteleša vse tri diktatorje dvajsetega stoletja, z njim nekako 
sočustvuje in ga zaradi nekega življenjskega cilja tudi ne obsoja.
           Je krut in brezsrčen, zaradi njega je umrlo mnogo nedolžnih ljudi, med 
njimi tudi njegova priležnica Mirjam, ki jo je imel zelo rad. Clo njena smrt ga ni 
ganila, saj si je v glavo zapičil pravilo: »Če ti je srce ovira, mu ukaži, da 
obmolkne!«


