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Oscar Gunwood kävelee merenrannalla New Yorkin ulkopuolella. Viime aikoina on ollut hyvin 
rauhallista, jos ei lasketa pikku rikoksia, jotka yleensä New Yorkin poliisi selvittää. Oscarin tehtäväksi 
tulevat yleensä isommat rikokset kuten taannoinen lentokonevarkaus. Oscaria vähän harmittaa se 
kun lentokoneen pöllinyt Sam Wavell räjähti salakuljettajien laivan mukana, eikä häntä voitu pistää 
telkien taakse. 

Oscar kävelee soutuveneensä luokse, jonka päällä hän näkee paperinlapun. Hän ottaa lapun ja 
tarkastelee sitä: Lib is rary. Oscar tuhahti ääneen: ”Mitä vittua tuokin on olevinaan? Taitaa olla 
pentujen tuherruksia!” ja puistelee päätään ja katsahtaa ympärilleen. Hän ei näe ketään. 
Sitten hän laskee veneen vesille ja rupeaa soutelemaan koska ei ole muutakaan tekemistä.
Hän soutaa kauaksi merelle jotta saisi ilmaiseksi kuntoilua. Ei ole mitään järkeä pumpata paljon 
rahaa kuntosaleille kun ihan yhtä hyvin voi treenata itsekseen. Soutaminen Oscarista on hauskinta 
mitä hän tietää. Meri on aina erilainen vaikka samanlaisesta näyttää. 

Hänen ohitse menee suuri matkustajalaiva. Oscar päättää varsikseen soutaa sen vanavedessä 
satamaan, joka on melko lähellä Oscarin venerantaa. 
Laivan lähettämät mainingit mukavasti keinuttaa Oscarin pientä puuvenettä. 
Hän soutaa laivan perässä satama-altaaseen ja kiinnittää veneensä laituriin ja sitten tarkkailee 
joutessaan tätä suurta valkoista valtamerilaivaa. 
Pian lähelle porhaltaa moottorivene, jossa on törkyisen näköisiä ukkoja, joilla on parin päivän 
parransänki leuassa ja sätkän tumppi suupielessä. Miehet ajavat laivan viereen jolloin laivan 
kylkiluukku aukeaa ja sieltä ahtaaja heittelee mustia muovisäkkejä moottoriveneeseen. 
Oscarille tulee mieleen, että ne saattavat olla salakuljettajia. Hän soutaa lähemmäksi, jotta näkisi 
paremmin heidän puuhansa. 
Silloin toinen miehistä huomaa Oscarin ja huutaa hänelle: ”Millä asialla ukkeli liikkuu?” Oscar huutaa 
takaisin: ”Entä ite?” Samassa yksi miehistä ottaa pistoolin esiin ja huutaa: ”Sä et saa olla noin 
perkeleen utelias. Häivy tai muuten paukahtaa!” Oscar soutaa takaisin laiturin viereen ja nousee 
laiturille ja juoksee tullimiesten luokse kertomaan moottorivenemiehistä. 
Tullimiehet menevät moottoriveneeseen ja ajavat laivan toiselle puolelle, jossa salakuljettajat yhä 
vastaanottaa säkkejä laivasta. Tullimiehet pidättävät heidät ja käy ilmi, että he ovat 
huumesalakuljettajia. 
Poliisi kuulustelee heitä, mutta he eivät suostu kertomaan, että mistä huumeet ovat lähtöisin. 
Matkustajalaiva liikennöi New Yorkin ja Swansean välillä, siispä poliisi ottaa Interpolin kautta yhteyttä
Iso Britannian poliisiin ja käskee heitä tutkia Swansean satamaa, että onko siellä huumeiden 
salakuljettajia, ja miten huumesäkit joutuivat laivalle. 

Samaan aikaan kun tullimiehet pidättivät salakuljettajat, niin silloin Oscar meni laivaan ja pyysi 
intendentiltä ahtaajien hyttien avaimet. Sitten hän alkoi tutkia jokaisen ahtaajan hytit. 
Yhdestä hytistä hän löysi jonkun The JT:n kirjoittamia kirjoja. Hän katsoi niitä tarkemmin ja huomasi, 
että ne on julkaistu Internetissä, ja muutama niistä on kirjoitettu yhdessä jonkun NA:n kanssa. Hän 
tutkii hieman ja sitten huomaa, että kirjat ovat alun perin suomeksi, jotka joku Gunther Brick on 
kääntänyt englanniksi. Oscar selailee kirjoja, ja sitten eräältä sivulta hän löytää paperilapun jossa 
lukee; Swansea Library in the Wales. Oscarilla välähtää, että siellä saattaisi olla lisää johtolankoja, 
jos nämä ylipäätään ovat sellaisia. 
Hän soittaa heti matkapuhelimellaan Lontoon etsivätoimistoon ja kertoo siellä olevalle kollega Bob 
Roosterille, että tämä kävisi tutkimassa Swansean kaupungin pääkirjaston. Bob matkusti Swansean 
kaupunkiin, joka sijaitsee Walesissa. 

Swansean pääkirjastonhoitaja on huumeiden välittäjä. Hän saa huumeita Hollannista ja kätkee niitä 
kirjastohyllyjen taakse. Kun on kertynyt tarpeeksi säkkejä, niin sitten hän vie säkit Swansean 
matkustajasatamaan, jossa tuttu ahtaaja ottaa säkit huostaansa ja kätkee autokannelle. 
New Yorkin edustalla moottorivenemiehet käyvät hakemassa säkit samalla kun laiva on kiinnittynyt 
laituriin. Silloin toisilla ahtaajilla on muuta tekemistä eikä kiinnitä huomiota säkkeihin. 

Nyt moottorivenemiehet, ahtaaja sekä Swansean kirjastonhoitaja joutuivat kiinni, eli nyt on 
huumemafian yksi lonkeroista katkaistu. 
Poliisi rupesi tarkkailemaan Englannin ja Manner-Euroopan välistä liikennettä ja huomasivat, että 
salakuljettajia on myös tullin henkilökunnassa. Poliisit alkoivat tutkia asiaa tarkemmin, ja saivat 
selville, että salakuljettajia on vain kaksi: Mike Willer ja Jack Smith. 



Oscar saa tehtäväkseen kuulustella New Yorkin tullin pomoja, ja silloin kävi ilmi, että molemmat; 
Willer ja Smith olivat aloittaneet tullinpalveluksessa muutama viikko sitten.

Oscar palaa toimistolleen, joka on Manhattanilla melko lähellä Batteryparkia. Toimistossaan hän 
kaataa kahvia keltaiseen posliinimukiin. Hän avaa television, jossa on menossa visailuohjelma Ding-
A-Ping. Oscar hörppää kahvia ja yhtäkkiä muistaa ne mystilliset kirjat ahtaajan hytissä. 
Kahvin jälkeen hän meni juoksujalkaa takaisin veneelleen, johon hän oli unohtanut takavarikoimansa 
kirjat. Hän unohti kirjakassin soutuveneeseen, ja nyt hän yhtäkkiä muisti ne ja meni niitä hakemaan, 
mutta niitä ei enää ollut. Oscar päästi ilmoille hirvittäviä kirosanoja, kun kirjat on jo ehditty pölliä. 
Kirjojen tilalle oli jätetty lappu: Library street 198. Oscar alkoi miettiä, että missä ihmeessä hän oli 
nähnyt tuon kadun. Tänään ei lanttu säteile. 

Oscar meni takaisin toimistoonsa. Ding-A-Ping oli loppumaisillaan ja juontaja on juuri onnittelemassa 
erästä Jimmel nimistä henkilöä 4000 euron johdosta. Oscar höristää korviaan, sanoiko juontaja 
euroa? Hän tarkistaa kanavan ja huomaa, että se onkin saksalainen RTL. Sitäkään Oscar ei 
muistanut, että oli laittanut televisioonsa RTL tv-kanavan päälle. Juontaja sanoi: ”Nämä neljä tonnia 
lähtee nyt sinne Library Streetille!” Oscarilla välähti: ”Nyt muistan! Se on Lontoossa!” 
Oscar nosti puhelimen kuulokkeen ja valitsi numeron. Toisessa päässä vastasi hilpeä naisääni: 
”Lontoon salapoliisissa, Molly. Kuinka voin auttaa?” Oscar vastasi vähintään yhtä ystävällisesti: 
”Oscar Gunwood New Yorkista hei! Yhdistäisitkö Bob Roosterille?” johon Molly: ”Odottaisitteko 
hetken? Yhdistän… ” Puhelimesta virtasi odotusmusiikki, joka kuulosti surulliselta ja yhtä aikaa 
iloiselta. Pian vastasi miesääni: ”Bob Rooster Lontoon etsivätoimistosta?” Oscar kysyi: ”Voisitko, 
tarkoitan viitsisitkö hakea minut täältä New Yorkista sinne Lontooseen? Minulla olisi vähän asioita 
hoidettavana… ” johon Bob: ”No… Huomenna sanon Hikcing Linelle, että varaavat sinulle hytin. Saat 
sen respasta sanomalla vain oman nimesi. ok?” Oscar empi hetken ja sanoi: ”OK. moneltako?” johon 
Bob: ”Aamu 5, että ehdit illaksi hotelliin.” johon Oscar äimisteli: ”Hotelliin? Mihin hotelliin? Mikä sen 
nimi on?” johon Bob vastasi hermostuneella äänellä: ”Saat tietää sen sitten!” ja laski alas kuulokkeen.
Oscar sanoi itsekseen: ”Huh… Hermostuu aika helposti… ” Oscar ajatteli ja nosti vasenta kättään, 
jotta näkisi kuinka paljon kello on: 
”Oho! kahdeksan jo! Menenpä tästä nukkumaan, että herään viideksi…” Oscar sanoi itsekseen ja 
meni lataamaan murokulhoa, ja sitten alkoi pakata musta muovipintaista matkalaukkuaan. 

Yöllä Oscar heräsi kellon piipitykseen. Hän hyppäsi ylös sängystään, ja alkoi pukea ja meni samalla 
keittiöön, jossa hän laittoi maidon murojen sekaan ja alkoi mässyttää aamiaismurojaan. 
Aamuaskarien jälkeen hän otti laukkunsa ja meni autolle. Laukun hän heitti peräkonttiin, ja sitten 
paiskasi sen kiinni ja lähti ajamaan kohti satamaa. 
Hän löysi Hikcing Linen, ja kurvasi autonsa autokannelle. Reseptiossa hän sanoi vaaleatukkaiselle 
naisvirkailijalle: ”Hei, olen Oscar Gunwood, onko minulle mitään?” Respan hieman tylsistynyt 
blondityttö alkoi tonkia tiskin alta kirjekuorta, jossa luki Oscar Gunwood, ja sanoi: ”Olkaa hyvä!” johon 
Oscar sanoi tympääntyneellä äänellä: ”Kiitos!”. Sitten hän meni hyttiinsä ja rojahti sängylle. ”On… 
Aika… Ottaa… Uni… velkoja… vähän… Kiinni…” Jäivät Oscarin viimeisiksi sanoiksi ennen 
nukkumaan menoa. Muutaman tunnin kuluttua kun hän heräsi, niin silloin hän huomasi kukkakimpun 
hytin lasipöydällä, ja alkoi sitä tutkia. Oscar huomasi jotain harmaata tulppaanien takana.
Hän katsoi tarkemmin ja huomasi, että sehän on salakuuntelulaite. Hän menee kannelle ja heittää 
vehkeen mereen. Sitten hän kaivaa taskustaan kännykän ja soittaa toimistoonsa, ja käskee 
apulaisetsivä Anteroa ottamaan helikopterin ja tulla Hikcing Linen laivalle, joka on juuri lähtenyt New 
Yorkin laiturista. Antero lähtee heti matkaan. 
Tunnin kuluttua helikopteri laskeutuu laivan kannelle ja Oscar menee kopteriin, ja tarttuu 
ohjauspuikkoihin, ja lentää Lontooseen, jotta tulisi nopeammin perille. Laiva oli vain hämäystä, jotta 
konnat luulisivat, että hän yhä olisi laivalla. Perillä Lontoossa kopteriin tulee mukaan myös Bob, ja 
sitten he lentävät Swansean kaupunkiin. Siellä he virittävät ansan konnille kun laiva saapuu noin 
viikon kuluttua. Hikcing Linen laivat ovat hyvin nopeita, ja niillä pääsee New Yorkista viikossa 
Eurooppaan. Varustamo on Brand Linen tytäryhtiö ja sen pääomistaja on Hans Brander, jonka isä oli 
perustanut Brand Linen veljensä kanssa. Oscarin etsivätoimistokin on osa Brander-yhtymää, ja sen 
pääomistajat ovat Raimo ja Hans Brander sekä Ivan ja Igor Retkutsenko. 

Viikko kului ja laiva saapuu Swansean matkustajasatamaan. Oscar ja Bob ovat siviilipoliisien kanssa 
tarkkailuasemissa. Heti kun laiva on kiinnittynyt laituriin, niin silloin Oscar ja Bob menevät 
autokannelle ja tarkkailevat jokaista sivuluukkua, sekä autoja. Yhdessä autossa on erityisen 
tummennetut ikkunat, joka herätti Oscarin ja Bobin huomion. 



He saivat kaikki oikeudet tutkia laivan ja sen sisällön. Niinpä Bob haki nahkakassista, joka heillä oli 
mukana, sorkkaraudan ja alkoi kylmän viileästi vääntää ovea auki. 
He huomasivat jotain kiinnostavaa takapenkillä. Heroiinia! Pahinta huumetta mitä oli vuoteen 2014 
voitu keksiä! Bob ja Oscar lastasivat kaiken pussiin, mutta sitten Oscar huomasi jotain kiinnostavaa. 
Loppu huume valui koloon, joka valui penkistä läpi. Bob otti puukon esiin ja alkoi kasvattaa reikää. 
”SEIS!” Oscar kielsi Bobia. Johon Bob ”Mitä helvettiä sinä höpiset?” Sitten Oscar sanoi:
”Katso ja opi…” ja ryömi saman tien auton alle. Auton alla Oscar otti osia irti ja alkoi etsiä lisää 
huumeita. Sitten Oscar teki ratkaisevan liikkeen. Hän potkaisi autoa pohjasta koska huomasi, että 
hän oli väärässä. Sitten panssaroitu takakontti aukesi. Siellä oli ollut putki, jota pitkin kaikki heroiini 
valui kahteen säkkiin kun tulee liikaa painoa taakse. Bob ja Oscar ihmettelivät tätä huumeen määrää 
ja päättivät takavarikoida sen. Bob otti kumihansikkaat ja nosti säkin olalleen ja Oscar teki samoin. 
Samassa he kuulivat venäjänkielistä puhetta. ”MAFIOSOT!” Molemmat hihkaisivat ja lähtivät 
juoksemaan säkit olallaan. Sitten yksi mafioso huomasi toisen säkin vilahtavan nurkan taakse. 
”SEIS!” Mafioso huusi ja pinkaisi perään. Hän näki Oscarin ja ampui häntä pistoolilla. 
Oscar huomaa kuinka panoksia viuhahtaa ohi ja päätti pinkoa oikein kunnolla. Mutta säkki oli liian 
painava. Ihme kyllä se keveni kokoajan. Sitten Oscar huomasi, että yksi luoti oli osunut säkkiin. 
Hän heitti toisen säkin pois, ja alkoi suojata Bobin säkkiä, että todistusaineistoa jäisi. Neljä mafiosoa 
hyppäsi nurkan takaa ja alkoi ampua Bobia. Oscaria raapaisi pari luotia, mutta kun Oscar oli juuri 
nousemassa autoon, saa hän 9millisestä luodista suoraan selän ja rinnan läpi. 
Oscar kaatuu istuimelle ja huusi Bobille: ”Aja… jo… kylläpä vihloo niin vietävästi!”  Bob lähti ajamaan
päin Swansean sairaalaa…

He ajoivat poliklinikalle, jossa sairaanhoitajat ihmettelivät, että mitä ihmettä on tapahtunut. Oscar 
sanoi kylmän rauhallisesti: ”Ajelin vaan partaa… ” Sitten Oscarilta poistettiin luodit rinnasta ja selästä.
Hänellä oli tuuria, etteivät luodit vaurioittaneet sydäntä eikä keuhkoja. 
Sillä välin kun Oscar on sairaalassa, niin Bob meni poliisilaitokselle ja jätti sinne heroiinisäkit. 
Hän kuuli poliiseilta, että mafiosot on pidätetty. Heidän ammuskelu herätti huomiota ja siviilipukuiset 
poliisit pidättivät heidät. 
Sitten Bob meni takaisin sairaalaan ilmoittamaan Oscarille, että poliisi on pidättänyt mafiosot. 
Oscar joutui olemaan sairaalassa tarkkailussa yhden vuorokauden. Seuravana päivänä hän meni 
Lontooseen, jossa hän kävi Bobin kanssa Lontoon hienoimmassa pubissa. Sitten Oscar lensi 
helikopterillaan takaisin New Yorkiin. Antero, Oscarin apulainen oli odottamassa Bobin konttorissa. 
Hän surffaili internetissä ja löysi todella hassun kotisivun nimeltä Viihdekomppania. Sieltä hän löysi 
kertomuksen eräästä mestarietsivästä, jonka hän tulosti paperille ja myöhemmin näytti Oscarille. 
Oscaria nauratti makeasti kun luki kertomusta. 
Hän päätti pitää lomaa, koska häntä alkoi väsyttää rikosten tutkinta. Lomalla hän matkusti Detroitiin, 
jossa hän teki tutustumiskäynnin GM:n autotehtaalle. Siellä hänelle esiteltiin salainen prototyyppi; 
Opel2000, josta ei saa hiiskua kenellekään. Oscarin tehtäväksi tuli viedä auto Ruotsin Hallonbon 
pikkukaupunkiin pohjois-Jämtlannissa, jossa on huippusalainen Asserin moottoriverstas, jossa eräs 
huippusalainen professori Asser, kehittelee erilaisia autoja. Hän on erikoisvarustanut Hyundai Getzin, 
ja nyt on tämän Opel2000:n vuoro. On tarkoitus tehdä Opel2000sesta yhtä hyvä kuin Hyundai. 
Autosta tulee itsenäisempi ja sen tehtäväksi tulee suojella itseään. Hyundain tehtävä on suojella 
ihmishenkiä. 
Idean Asser on saanut 1980-luvun televisiosarja Ritari Ässästä. Hän päätti yrittää tehdä 
todellisuudessa samanlaisen auton kuin tv-sarjan Kitt, mutta eri auton koriin.
Hyundai Getzin kohdalla hän onnistui ja nyt hän haluaa tehdä toisen prototyypin. 

Opel2000 pakattiin suureen puulaatikkoon, jonka päälle kirjoitettiin hämäykseksi; banaaneja. 
Oscarin tehtäväksi tuli valvoa yötä päivää tätä puulaatikkoa, ettei vain kukaan mene sitä avaamaan. 
Se kuljetetaan Ruotsiin rahtilaivalla New Yorkista Göteborgiin, jossa puulaatikko aukaistaan ja 
Oscarin pitää ajaa Opel2000:lla suoraan Hallonbohon. Hänen pitää katsoa, ettei lehdistö huomaisi 
autoa. Sitä ei missään nimessä saa valokuvata, koska se on salainen prototyyppi. Juuri sen takia 
autolla on Opel9000:n kori. Auton väri on musta. Hyundain väri on punainen, joka on parhaillaan 
koeajossa. Autoa ajaa muuan Jim Brasa, joka on odottamassa Opel2000sta Hallonbossa. 

Sillä välin kun Asser alkaa varustaa Opelia, niin silloin Jim ja Oscar käyvät autoajelulla Hyundailla, 
jolla uskaltaa enemmän ajella, koska se on enemmän vaatimattomamman näköinen – vain ulkoa 
päin. Sisältä päin se muistuttaa tismalleen Ritari Ässän Kittiä. Samat toiminnot, ja samanlainen 
puhegeneraattori, mutta kielenä on suomi sekä ruotsi. Kun suomalainen on kuskina, niin auto puhuu 
vain suomeksi. 


