
Elämme vuotta 2014 ja maailma on päällisin puolin samankaltainen kuten esimerkiksi 90-luvulla. 
Oscar Gunwood istuu eräässä etsivätoimistossa aivan New Yorkin sydämessä. Oscar on huippu 
etsivä, joka omistaa puolet toimistosta Branderin miljonääri suvun kanssa. Branderit ovat saksalais-
espanjalainen suku. He asuvat Suomessa ja Saksassa. Heillä on yrityksiä ympäri maailmaa. Kun he 
kuulivat huippu etsivä Oscarista, niin silloin he tekivät yhteistyö sopimuksen hänen kanssaan, jotta 
heidän yritykset olisivat turvassa. 
Nyt Oscar istui konttorissaan ja oli juuri kaatanut kahvia posliini mukiinsa ja rupesi juomaan 
höyryävää kahvia.
Samaan aikaan mafiapäällikkö Sam Wavell meni lentokentälle ja hiippaili Palos Aeron matkustaja 
lentokoneeseen, joka oli juuri tankattu ja lentoemännät oli parhaillaan imuroimassa matkustamossa. 
Kun mafia päällikkö Sam meni koneeseen, niin silloin tämä otti pistoolin esiin ja sanoi että nyt kaikki 
pois koneesta tai muuten pamahtaa. Lentoemännät juoksivat ulos koneesta, ettei vain hän ampuisi. 
Sitten hän meni ohjaamoon ja komensi lentäjiä poistumaan koneesta. Kun he olivat poistuneet, niin 
silloin Sam tarttui ohjaus puikkoihin ja lähti kiitoradalle ja sitten nousi koneella ilmaan. Sam on käynyt
lentäjä koulutuksen ja osaa ohjata erilaisia lentokoneita. Hän on aina halunnut ajaa jumpojetia ja nyt 
vihdoinkin hän toteutti unelmansa ja varasti lentokoneen. 
Lentokentältä soitettiin poliisille ja he puolestaan soittivat Oscar Gunwoodille koska tämä oli 
ratkaissut monia muita rikoksia. Oscar on saanut pysyvän rauhan Lähi-itään. Hän oli painostanut niin 
maan perusteellisesti eri uskonnollisia johtajia ja valtioiden päämiehiä että he tulisivat toimeen 
toistensa kanssa. Hän onnistui ja sai YK:n rauhan palkinnon. Hän on ensimmäinen ihminen, joka sai 
eläessään patsaan New Yorkissa aivan vapauden patsaan viereen.  
Oscar meni pihalle ja meni valkoiseen Cadillaciin, ja ajoi poliisilaitokselle kysymään lisä tietoa 
lentokone varkaudesta. Poliisit sanoivat että hän saisi lainata poliisin erikois-helikopteria, koska se on
aika nopea ja sillä voisi saavuttaa lentokoneen, jonka sijainnin he näyttivät Oscarille tutkalta. 
Lentokone oli matkalla kohti Moskovaa. Oscar hyppäsi helikopteriin ja ajoi sillä suorinta tietä 
Moskovaan, jossa Sam otti auton ja ajoi Ural vuoristoon. Oscar sai näkö yhteyden Samiin ja lähti 
varjostamaan Samin autoa. 
Sam ei vielä tiedä että Oscar on hänen kannoillaan, hän luulee että tämä on vuosisadan keikka. 
Sam meni erääseen luolaan, jossa mafialla on salainen laboratorio. Täällä he valmistavat erilaisia 
huumeita ja pommeja. Viranomaiset eivät vielä tiedä mitään koko luolasta, koska siellä on tutkan ja 
satelliittien häirintä laitteet. Luolan suulla on suuri vesiallas, jossa on suuria mustekaloja. Altaan 
reunalla on infrapunahälyttimiä. Jos joku erehtyy menemään luolaan, niin silloin hälyttimet alkavat 
ulvoa ja mafia vartijat tulevat katsomaan tulijan. Jos tulia ei miellytä heitä niin silloin he ampuvat 
tulijan ja heittävät ruumiin mustekalojen ruuaksi. 
Nyt Oscar näki kuinka Sam meni luolaan ja vältteli hälyttimet. Oscar meni luolan suuaukolle ja otti 
esiin suuren tulen heittimen ja ampui kohti luolaa. Luolasta kuului vain vaimea humahdus ja 
mafiosoiden huutoja. Luolassa oli kuitenkin varauloskäynti, josta Sam pakeni luolasta ja näki Oscarin.
Hän arvasi että hän voisi olla joku etsivä ja meni Oscarin auton taakse ja laittoi kauko-ohjattavan 
pommin auton puskuriin. 
Oscar meni autolle ja huomasi jonkin kummallisen mustan vehkeen puskurissa. Hän ajoi nopeasti 
mutkan taakse ja sammutti auton ja meni lähimpään pusikkoon, josta hän näki luolalle ja tarkkaili 
mafiosoita, jotka olivat tulleet luolan ulkopuolelle. Sam piteli kädessään pommin kaukosäädintä ja 
painoi punaista nappulaa, jolloin Oscarin auton räjähti palasiksi. Sam luuli että Oscarkin räjähti 
mukana. 
Oscar soitti matkapuhelimellaan toiselle etsivälle, joka kuuluu samaan etsivätoimistoon, jolla on 
haarakonttoreita ympäri maailman. Tämä konttori on Uralin konttori, jossa työskentelee Sergei 
Retkutsenko. Nyt Sergei tuli viivana luolalle menevälle tielle. Oscar meni apumiehen paikalle ja he 
ajoivat luolan ohitse ja Oscar ampui auton ikkunasta nukutus kapselin Samiin, mutta se ei 
tehonnutkaan koska Sam on aika tukevahko miehen köriläs. 
Nyt Sam lähti perään ja Sergei painoi kaasua ja sai harhautetuksi Samin ja sitten he rupesivat 
varjostamaan vuorostaan Samia, joka päätti luovuttaa ampujan auton etsinnän ja palasi luolalle ja 
lastasi huumelaatikoita erääseen siniseen farmari autoon. Oscar ja Sergei katsoivat mutkan takana 
mafiosoiden puuhia. Kun he olivat lastanneet farmariauton, niin silloin he lähtivät ajamaan kohti itää. 
He ajoivat monta tuntia pohjoisen Tyynen valtameren rannalle, jossa on pieni satama kaupunki. He 
menivät mafiosoiden omaan laivaan, jolla he salakuljettavat huumeita Yhdysvaltoihin. Oscar ja 
Sergei varjostivat Samia laivalle. Satamassa Oscar hiipi laivan sisälle ja viritti eräänlaisen näpit-irti-
pommi, joka räjähtää jos joku näpelöi sitä. Pommi on naamioitu puulaatikoksi, jonka Oscar laittoi 
laivan autokannelle. Sitten Oscar juoksi ulos laivasta ja meni Sergein autoon ja he ajoivat eräälle 
pienelle lentokentälle, joka on kaupungin laidalla ja lainasivat helikopteria. 



He lensivät laivan yläpuolelle ja odottivat että se lähtisi pois satamasta. Illalla se lähtikin ja Oscar 
soitti laivalle ja pyysi Samia puhelimeen. Kun hän tuli, niin silloin Oscar pyysi häntä avaamaan erään 
puulaatikon autokannella. Sam meni kännykkä kädessä autokannelle ja samalla kysyi puhelimitse 
neuvoja Oscarilta. Oscar käski häntä avaamaan laatikon ja Sam avasi sen ja samassa laiva räjähti 
kahtia ja samalla mafiosot kuolivat ja upposivat Tyynenmeren pohjaan. Sergei filmasi vieressä kun 
Oscar puhui Samille kännykällään. Myöhemmin he näyttivät todisteeksi filmin poliisille että mafiosot 
ovat poissa päivä järjestyksestä. New Yorkin poliisi päällikkö antoi kunniamitalin Oscarille ja 
Sergeille. Sitten Sergei meni takaisin Venäjän konttoriin Uralille, ja hän ilmoitti Venäjän poliisille 
Uralin luolan mafiosoista jotka eivät olleet mukana laivalla. Sitten poliisi teki rynnäkön luolaan ja 
pidätti konnat joilla ei enää ollut pomoa. Pomohan oli Sam.


