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Vençut per una nova 
generació de cotxes 

de carreres més moderns 
i amb més potència, 

el llegendari corredor de curses 
Llamp McQueen es veu allunyat 

de l’esport que tant estima. 
Si vol tornar als circuits, 

haurà d’ajudar  
una jove entrenadora 

amb ànima de corredora,
la Cruz Ramírez, 

a fer realitat 
el seu somni. 
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Ràpid.

una bala.
Sóc
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         entre els fans arribaven en massa  
al Circuit del Motor del Sud, en Llamp McQueen s’estava  
al seu tràiler. Es concentrava en la respiració i es veia a  
ell mateix recorrent la pista a un ritme de por. «Ràpid.  
Sóc una bala», s’anava repetint.
 Es va recordar del seu antic director d’equip i mentor, el 
Doctor Hudson Hornet, i aleshores es va sentir prou preparat. 
 —Aquesta va per tu, Doctor!  —va dir en Llamp, 
revolucionant el motor.

M
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LLAMP MCQUEEN
Tipus de vehicle

Cotxe de carreres de la Copa Pistó, 
fabricat a mida el 2006
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MOTOR

XASSÍS

CARROSSERIA

RENDIMENT

V8 amb 750 CV de competició

D’acer tubular d’alta resistència

Xapa metàl·lica laminada en fred   
de calibre 24

De 0 a 100 en 4 segons, 
velocitat màxima de 318 km/h

Tipus de vehicle

Cotxe de carreres de la Copa Pistó, 
fabricat a mida el 2006
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 En Llamp va passar per davant dels seus fans  
com un autèntic llampec vermell, i l’estadi va esclatar 
en una gran ovació. Se li va escapar un somriure en 
avançar els seus grans rivals, en Cal, en Bobby i en Brick.
 Van agitar la bandera de quadres i en Llamp va creuar 
la meta en primera posició.
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 Acabada la cursa, es va trobar amb el patrocinador  
d’en Cal Weathers, en Tex Dinoco, que li va dir: 
 —Només m’ho has de dir i faré fora en Cal de l’equip 
Dinoco i et posaré a tu al seu lloc.
 En Cal ho va sentir i es va queixar:
 —Saps que puc sentir tot el que dius. Sóc aquí!

8
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 —Adéu, Cal! —li va dir en Llamp, rient per sota el nas—.  

Ens veurem la setmana que ve...  
o no!
 A en Llamp i als seus companys de carreres els 
encantava fer-se la guitza entre ells. S’ho passaven tan bé 
dins com fora de la pista.
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