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thrillerserie om jægersoldaten Michael Plessner. Årtiers hårdeste vinter hærger Grønland, hvor jægersoldaten
Michael Plessner har slået sig ned i hovedstaden Nuuk efter en personlig tragedie. Et slædehold fra den
danske Siriuspatrulje meldes savnet og formodes at være frosset ihjel i en voldsom snestorm. En af de
savnede er tidligere jægersoldat og Plessners bedste ven. Maliki, kvindelig geolog og ekspeditionsleder,

kommer i besiddelse af oplysninger, der tyder på, at han er i live, og at snestormen ikke er den virkelige årsag
til slædeholdets forsvinden. Fast besluttet på ikke at lade sin ven i stikken begiver Plessner sig sammen med
Maliki til verdens største nationalpark for at lede efter ham. Plessner erfarer dog hurtigt, at nogen for hver en
pris vil forhindre deres redningsaktion. Han og Maliki suges ind i en verden af narkogangstere, korrupte

politikere, et forbrydersyndikatog en fremmed efterretningstjeneste, som alle viser sig at være kontrolleret af
én kynisk og grådig overmagt. Thomas Rathsack (f. 1967) er forfatter, foredragsholder og tidligere

jægersoldat med operativ erfaring fra blandt andet Irak og Afghanistan. Som jægersoldat modtog Thomas
Rathsack den højeste amerikanske enhedsudmærkelse, Presidential Unit Citation, for sin indsats. Derudover

har Thomas arbejdet en årrække som sikkerhedskonsulent og programleder for en dansk
minerydningsorganisation i Kaukasus, Afrika og Afghanistan. Hans selvbiografi, Jæger – i krig med eliten

(2009), har solgt over 250.000 eksemplarer i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Bulgarien, USA og
Tyskland. Thomas Rathsack har desuden skrevet to romaner om jægersoldaten, Michael Plessner, Shadow
Army (2012) og Sort daggry (2013), samt Stærk Under Pres – Håndbog i High Performance (2015, m. Rune

Wåhlin Andersen).
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