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En Odysse for alle eventyrlige sjæle!  

 
Kort fortalt, er det beretningen, Odysséen om Niels Kudsk.

Ham, den ægte, der savede hovedet af Den lille havfrue- ham der sejlede Sjælland rundt en julevinter uden
varme i en sejlbåd - ham der som den sidste viking ”tog land” ved at besætte en Ø, som DDR østtyskerne var
ved at stjæle  - ”hans mange liv” som han gennemlevede i Danmark, i Alaska, i Atlanterhavet, i Middelhavet,
under lange sejladser og ikke mindst i området omkring Marmaris-bugten i Tyrkiet, samt ude  på Atlantis

vulkanøen der nu er forsvundet!   
Tidsperioden strækker sig over tusinder af år, hvor hovedhistorien foregår i vor tid og i 1300 - 1400 tallet. En
del af eventyret foregår derfor i tiden da mongol vandalen Timur Lenk,s horder invaderede Tyrkiet, hvor

Niels Kudsk (under navnet Ermis Dede, som en  sultan navngav ham) mister sine 3 koner og de fleste af sine
mange børn. Med dette mister han til dels livsmodet, også til sin gerning som selvbestaltet læge og fyrmester
i bunden af den falske sø-passage ind til Marmaris bugten. Han sejler derefter ud og op i De Blå Vandbjerge
igen, en gammel forladt vulkan ø og Atlantis koloni, hvor gravitationen og tiden spiller ham mange kaotiske

puds, samt sætter ham på nogle eventyrlige hårde oplevelser og prøver.
 

Med udgangspunkt i egne oplevelser, sejladser med sejl, facts og  forestillingsevne - følger jeg Niels Kudsk
gennem historien før, nu og i andre tider!

 
Ermis Dedes gravsted kan besøges på halvøen Yalanci Bogas syd for Marmaris i Tyrkiet, ved den falske sø-

passage. 
 

Da manuskriptet også handler om forskydninger i tiden,  Atlantis, De Blå Vandbjerge, starter det med et
interview på atomfysikerens Niels Bohrs gamle kontor i København.
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