… sta nou in
godsnaam op!…

Mh!…

… 't gaat
beginnen
!!!

… dames en heren,
welkom bij C.T.V.

live uitgezonden
vanuit de immense continental
desert en te volgen via
onze camera's, de meest
opwindende en meest
verschrikkelijke race ooit
uitgezonden, sinds
het bestaan van de
streamliner races!…

… sterker nog, binnen
enkele minuten wordt het
startschot gegeven van de
Runaway Rebel Race !
… de meest ruige,
de meest gevaarlijke
gemotoriseerde
wedstrijd!…
… exclusief bij uw
favoriete zender!!…

… de grootste
illegale race
ooit gekend, beste
televisiekijkers !…
… het grootste uitschot
komt hier samen, met hun
snelste voertuigen,
gereed voor de strijd!…

verdomme!… zeg me niet dat
William Boney daar is! tussen de
honderdvijftig andere heefhoofden
en dat je mannetjes daar zijn
om hem te arresteren, bij
voorkeur kapot te schieten!!!…

… maar,
je bent toch niet
gek geworden !?!

laten we zeggen
dat we ze een
kleine bonus geven,
als dat lukt.

alles is
onder controle,
meneer
de senator.
ze rekenen met hem
af in de te
verwachten chaos,
niemand zal het zien.

… daarnaast,
controleren wij
alle beelden vanuit
de studio…
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het parkoers bestaat uit
een lang recht stuk genaamd:
“de Lisa Dora"…

start

rechte stuk “de Lisa Dora

… op tien kilometer van het parkoers,
hebben tijdens de kwalificaties,
de deelnemers aan de race zich daar
gekwalificeerd, met een minimale
snelheid van 250 kilometer per uur!…

uiteindelijk zullen de meest sterke en
agressieve, of de meest gelukkigen, zonder te
veel kleerscheuren die hel uitraken, uitkomend
op hetzelfde rechte stuk in omgekeerde richting, voor de laatste run naar de overwinning !…

waarna de bolides door de flessenhals
van de canyon moeten, voor een absurde
autospeurtocht tussen de rotsen.

… live,
voor 6 uur in de
ochtend…!

de buitentemperatuur wordt
te hoog voor de motoren,
na 8 uur 's morgens.
wie denk je dat
er dan bij de tv
zullen zitten,
buiten ons en drie
nachtwakers
die hun pyjama aantrekken na hun
nachtdienst!?…

dit probleem zal
vroeg in de ochtend
nog beheersbaar zijn.
we zullen de beelden
van de interviews
en de reportages,
die we eerder
ter plaatse opnamen,
de rest van de dag
laten zien.
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… met wat de afgelopen
twee dagen is bedacht,
kan ik je verzekeren dat
's ochtends, het hele
land z'n wekker zal
zetten, maar niet om
naar het werk
te gaan!…

… en dat is
nog niet
alles!

we hebben een
speciale gast om onze
journalisten te helpen
tijdens het commentaar
vanaf de USS Graffberg !

Majoor Richmond,
majoor repert Richmond
komt in de buurt!…

het werd ook
wel tijd!…

haal de
enterhaak!

voor we de ether ingaan,
gebruiken we het zink voor
verbinding met de spoelen… !

je bent erg
handig,
ouwe!

… het is een
eer, Majo0r
Richmond !…

er wordt op u
gewacht op de
brug…

de deelnemers
zullen nu snel
gaan vertrekken.

“… hij daar, dat is Delahaye.
… we kennen elkaar al
van kinds af aan…”
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… het is een
ruziezoeker.

… Sue…
ze is snel,
maar ze is ook een
vrouw, die zal je niet
dwars liggen!

naast de Ford,
staat Everett,
een gestoorde…

… hij
zal het
contact niet
schuwen...

… hij wacht al heel
lang op z'n kans…
wees voorzichtig
met hem.

… ik hoef je
Nikky niet voor
te stellen…

iedereen weet waar
jullie auto toe
in staat is. ze zullen
er alles aan doen om
te voorkomen dat je de
topsnelheid kunt
gebruiken…

Cristal,
maak jezelf
geen illusies :
ik zeg dit allemaal alleen
om je heel te houden.
je een kans te
geven deze race
te overleven!…

eikel…
we zullen
zien!…

… maar je zult
niet voorbij de vierde
markering komen… !
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