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Tw intig kilometer...
honderdzesenvijftig
bochten, allemaal
verschillend...

Snelle stukken, trage,
sommige gevaarlijk... Ik probeer
nu al twee dagen het juiste
ritme te vinden, maar het w il
me maar niet lukken.

Ik krijg het parcours
maar niet in mijn hoofd
geprent. Ik voel het niet
aan... Het zit helemaal nog
niet goed.

Waren die ravijnen
er maar niet.
En de rotsen...
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Ik heb geen keuze. Opnieuw... Ik moet
blijven oefenen tot ik het parcours
uit het hoofd ken.

Oké.

GO!

Drie maanden
geleden.
Jij bent nu de directeur
van de afdeling Sport,
Jean-Michel. Als jij me zegt
dat Le Mans de beste race is
om Vaillante in de kijker te
zetten, dan nemen we deel
aan Le Mans.

Luister, tijdens het hele
volgende rallyseizoen heeft
Team JLD de touwtjes in handen.
Het enige wat w ij zullen
doen, is de wagens leveren.
We zouden een Cervin kunnen
ombouwen en deelnemen aan
Parijs-Dakar, alleen...

...is de Dakar-rally
nog wel de
Dakar-rally?

Je zegt het.
Het voordeel van Le Mans en
het Endurance Championship is
dat we al een wagen hebben.

Dat is net waar ik mee zit...
Deelnemen aan de 24 uur met een
wagen van drie jaar geleden...
Gaan we daarmee genoeg
persaandacht krijgen?
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Heeft Vaillante
niet iets opvallenders
nodig?

Waarschijnlijk
wel.

Oké. Luister, Jean-Michel...
Als het de enige optie is, dan
nemen we uiteraard deel aan
de 24 uur en aan het World
Endurance Championship.

Sorry, hoor. Er
moeten ook duizend en
een dingen worden
geregeld.

Goeie reis. Probeer
toch een beetje
te genieten van deze
paar dagen.

Zolang jij maar probeert vijf racepiloten
te vinden om met onze
twee wagens deel te
nemen aan het WEC.

Een echte
zakenvrouw
...

Dank je.

Ik neem aan dat
jij sow ieso de zesde
zult zijn?

Macau, Tweeëntwintig uur later.
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Welkom op onze
bescheiden universiteit, mevrouw
Vaillant.

Hello!
Bent u doctor
Tian Zheo?

Ik neem aan dat jullie weten
waarom ik hier ben? Ik kom een
bod uitbrengen om Now Future
over te nemen.

We w illen de knowhow
in de octrooien van de start
up integreren in het nieuwe
Vaillante waar ik de leiding
over heb.

De bedoeling is om van Now
Future de basis van onze
afdeling Onderzoek en
Ontw ikkeling te maken.

Zoals u ziet, stellen
we niet alleen een som
geld voor maar ook een
aandelenpakket van het
nieuwe Vaillante.

Ik ben hier om
al jullie vragen
te beantwoorden.

Dit is het
aanbod.

Vier uur later.

Goed. Ik denk dat het
tijd wordt dat w ij even
overleggen, mevrouw
Vaillant.

Natuurlijk.

Ik wacht
op jullie
antwoord in
mijn hotelkamer.

Ik bel
je op zodra
we eruit
zijn.
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Goed.
Dank je.

