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Churchill, Roosevelt og Stalin skulle mødes til konference i Teheran på højeste plan. Her skulle Europas
fremtid afgøres ...

Men Führeren havde sine egne planer, som kunne få lige så afgørende betydning for det fremtidige Europa.
Han gav den tyske hærs førende elitekorps, stormtrop Edelweiss, ordre til at drage til Persien og dræbe de tre
store under konferencen. Otto Skorzeny lagde planerne, men det var oberst Stürmer og hans håndfuld af
trofaste mænd, der skulle bestige de fjerne Elburz-bjerge for at trænge igennem den forsvarsring, som De

Allierede havde lagt omkring hovedstaden.

Charles Whiting (1926-2007) var en britisk forfatter, der både skrev skøn- og faglitteratur. I løbet af sin lange
forfatterkarriere skrev han omkring 350 bøger både i sit eget navn, men også under en lang række

pseudonymer (heriblandt Leo Kessler og Klaus Konrad). Whiting fik sin litterære romandebut med "The Frat
Wagon" (1954). Herefter udgav Whiting en række krigsromaner, før han i 1967 begyndte at skrive

faglitteratur, samtidig med at han skrev og udgav skønlitterære værker.

Serien omhandler umulige missioner og krigssituationer fra Anden Verdenskrig; blandt andet SS
Angrebsbataljonen Wotan under ledelse af den berygtede oberst Kuno von Dodenburg. Sammen må de
kæmpe sig ud af den ene umulige mission efter den anden, imens krigen raser, og modstanderne rykker

tættere og tættere på.
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