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Xander Cage (Vin Diesel), zvaný též xXx, je naživu. To ale není ta nejdůležitější zpráva. 
Hlavní je to, že je zase v dokonale vyladěné formě a připravený s pomocí svých 
vymazlených ale hlavně dokonalých adrenalinových kousků a triků nabančit všem 
největším hnusákům na světě. Teď jsou na řadě záporáci, kteří se zmocnili tajného 
zařízení zvaného Pandořina skříňka, pomocí něhož jsou schopni vám až z oběžné dráhy 
hodit vybraný vojenský satelit přímo na hlavu. S přesností jednoho metru. Plus minus. Ono 
u několikatunové družice zase na nějakém tom metru nesejde. 

Jelikož oficiální vládní složky si s tím nevědí rady, je načase, aby Xander Cage dal 
dohromady tým jemu co nejpodobnějších šílenců, kteří neřeší služební postupy, legálnost 
zvolených prostředků a varovný výstřel vypálí až na konci akce. Nebo taky nikdy. Jediný 
rozkaz, který jsou ochotni aspoň vyslechnout, zní „Nakopejte jim prdel.“ Naštěstí Xander a 
jeho parta stojí většinou na té správné straně lidstva a navíc umí lyžovat v pralese, 
surfovat na motorce, porvat se ve stavu beztíže nebo sundat padající satelit dopravním 
letadlem. 

A protože xXx a jeho parta nejsou úplně normální, musel režisér D. J. Caruso (Maximální 
limit, Oko dravce) obsadit vedle ikon této série Vina Diesela a Samuela L. Jacksona 
podobně nezvyklý tým. A tak ve filmu uvidíte brazilského fotbalistu Neymara, 
bollywoodskou superhvězdu Deepiku Padukone nebo Conora McGregora, irského 
šampióna v MMA - Mixed Martial Arts. 
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