Dit is het verhaal over Bliksem
McQueen en zijn liefde voor racen.
Je weet wanneer het tijd is om de
pagina om te slaan, als je dit
geluid hoort ƈ. Laten we beginnen!
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H

et was de eerste race van het seizoen. Fans juichten terwijl
de auto’s richting de finish reden. Vooraan reed nummer
95, Bliksem McQueen. Bliksems vrienden Bobby Fluks, Cal
Weathers en Brick Yardley volgden vlak achter hem.
Met een laatste dot gas, scheurde Bliksem over de finish
en won! ‘Oh ja!’

Bliksems seizoen was goed begonnen en hij bleef maar
winnen. Maar op de Motor Speedway van het Zuiden
veranderde alles. Bobby Fluks en Bliksem reden neus aan neus
toen er plotseling een onbekende racer langs ze vloog. Het was
Jackson Storm, een nieuweling. Bobby en Bliksem probeerden
de leiding weer over te nemen maar Storm won!

Na de race feliciteerde Bliksem de nieuwkomer.
‘Hey! Jackson Storm, toch? Goed gereden, kerel.’ Storm
grinnikte: ‘Wow, bedankt, meneer McQueen. U heeft werkelijk
geen idee hoe lang ik u al wil laten boeten.’
‘Oh, dank je.’ Bliksem draaide zich om maar bleef toen
staan. ‘Wacht. Zei je nou ontmoeten of laten boeten?’
Storm lachte gemeen: ‘U hoorde me wel.’

Jackson Storm was onderdeel van een nieuwe generatie
hi-tech racers. Deze ‘Next Gens’ waren sneller dan de auto’s van
vroeger. Ze wonnen race na race.
Al snel begonnen de oude wagens met pensioen te gaan of ze
verloren hun sponsors. Ook Bliksem kon de nieuwe auto’s niet
bijhouden. Hij eindigde telkens achter Storm maar hij was nog
niet klaar om het op te geven en op te houden met racen.

Na de start van de finale van het seizoen begon Storm de spot te drijven
met Bliksem McQueen. ‘Hey, champ! Waar zijn al je vrienden nou?’
Meer dan ooit was Bliksem vastbesloten om de nieuwe auto’s te
verslaan. In de laatste ronde haalde Storm Bliksem in en nam de eerste
positie over. Bliksem dwong zichzelf om nog harder te rijden: ‘Kom op,
kom op, kom op! Kom op!’
Maar hij ging te ver en plotseling ontplofte zijn band. Bliksem vloog
over de kop en rolde om en om totdat het zwart voor zijn ogen werd.

