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Bliksem was snel, maar soms is er meer nodig dan snelheid alleen om een race te winnen. 
Wil jij weten wat Bliksem precies in huis heeft dat hem tot een echte kampioen maakt? 

Maak dan je riemen vast en lees met mij mee. Je weet wanneer je de bladzijde om moet slaan, 
want dan hoor je dit geluid… 

Start de motoren want we gáán ervoor!
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Het was de laatste race van het 
seizoen en Bliksem had de leiding. 
Het zag er naar uit dat hij de 
eerste nieuweling ooit zou worden 
die de Pis ton Cup zou winnen. 
Hij had één klein probleempje: 
hij weigerde te luisteren naar 
z’n pitties. “We moeten banden 
wisselen, jongens. Schiet op!”

Bliksem schreeuwde: “Nee, 
nee, nee, nee! Geen banden, 
benzine!”

En scheurde terug de baan op: 
“Finishvlag, ik kom eraan!”

Had ie maar geluisterd, want 
in de laatste ronde kreeg ie een 
klapband. Wanhopig probeerde 
Bliksem de finish te bereiken, 
terwijl zijn twee toprivalen The 
King en Chick Hicks hem al 
aan het inhalen waren. Dat werd 
een fotofinish. Drie wagens, één 
kampioen!
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De organisatie besloot dat de beslissende eindrace over precies één week in Californië zou 
worden gehouden. Dus klom Bliksem braaf op z’n trailer en ging op weg met zijn chauffeur 
Mack. “Californië, daar komen we!”

Uren en uren rijden later zette Mack de truck aan de kant. “Ik stop even voor een kleine 
pauze, knul. Ouwe Mack moet even rusten.”

Maar Bliksem wilde per se als eerste in Californië aankomen. “Dat dacht ik dus niet, hè? 
Wij rijden de hele nacht door totdat we in Californië zijn. Dat hebben we afgesproken!” “De 
hele nacht?!”
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Arme Mack reed zo goed en zo kwaad als het ging verder terwijl Bliksem achterin 
lag te snurken. Mack probeerde wakker te blijven, maar hij was echt uitgeput. Hij 
begon zijn concentratie te verliezen en dommelde in. Net op dat moment begonnen 
een paar misse grappenmakers hem van links naar rechts te duwen. Tijdens dat geduw 
ging per ongeluk de deur van de trailer open. Mack schrok toen één van de wegpiraten 
niesde waardoor Bliksem van de trailer schoot en op de andere rijhelft terecht kwam.

Hij schrok wakker en keek om zich heen op zoek naar Mack. “Mack! Mack! Mack, 
wacht op me!” Hij reed een tijdje achter een grote truck aan, maar dat was niet Mack.
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Helemaal in de war en compleet verdwaald reed Bliksem net langs een bord met “Radiator 
Springs” toen hij opeens achter zich de sirene van een politieauto hoorde. “Oh, nee hè.”

Terwijl Bliksem al vaart minderde, gaf de auto van de Sheriff een enorme knal. Bliksem 
legde het geluid verkeerd uit: “Hij schiet op me! Waarom schiet ie op me?”

Doodsbang schoot ie snel het kleine stadje Radiator Springs in waar hij ten slotte de 
macht over het stuur verloor en ongeveer tegen alles aanknalde wat hij maar raken kon. Hij 
raakte het stadsstandbeeld en sleepte dat een heel eind over de weg mee. Toen ie eindelijk tot 
stilstand was gekomen, hing ie ondersteboven in een wirwar van telefoondraden. De weg lag 
volledig in puin. Sheriff keek ‘m woest aan: “Knul, jij hebt echt grote problemen.”


