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Cuộc đua kỳ thú sắp bắt đầu.

Ai nấy đều hết sức hào hứng!

“Hãy bắt đầu cuộc đua thật nhanh, tăng tốc ở đoạn giữa 
và về đích trước tiên nào!”, Suzy ngồi sau xe cuồng nhiệt 
cổ vũ cho “tay lái lụa” Max.

Giáo sư Biết Tuốt sắp xếp các tay đua vào vạch 
xuất phát.

“Các em đã sẵn sàng chưa?”, Giáo sư Biết Tuốt 
hỏi to.

“Rồi ạ!”, các tay đua nhí đồng thanh hô vang. 
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“5, 4, 3, 2, 1, BẮT ĐẦU!”.
Cả đoàn xe lao vút đi, phía sau bụi tung mù mịt.
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“Tớ biết tất tần tật mọi thứ liên quan đến tốc độ đấy!”,  
Max tự tin nói. 

“Cậu xem này!”. Max nhấn ga thật mạnh, rồi mạnh hơn nữa. 
Chiếc xe của cậu tăng tốc ngày một nhanh hơn.
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Hai bạn đã có một màn khởi động tuyệt vời, cứ thế 

được đà phóng thẳng lên dẫn đầu đoàn xe.

Mọi chuyện đều suôn sẻ, cho đến khi…
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RẸT!
Xe của Max và Suzy lao thẳng vào một vũng bùn to tướng.

“Ôi, không! Chúng mình sẽ thoát khỏi vũng bùn sao đây?”, 
Suzy cuống quýt. “Nên đẩy hay kéo xe nhỉ?”
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Thế nhưng, Suzy chưa biết chắc mình có làm tốt 
được không. Cả Max nữa, liệu một mình cậu ấy 
có thể đẩy chiếc xe ra khỏi vũng bùn bết dính 
không đây?

“Tớ sẽ cố đẩy từ phía sau, còn cậu gắng cho máy chạy hết công suất 
để ủn bánh xe lên nhé!”, Max bình tĩnh bàn bạc với bạn.
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Xoẹt, xoẹt! Bùn bắn tung toé từ đầu đến 
chân Max. Ấy vậy mà chiếc xe đua vẫn 
chẳng chịu nhúc nhích.

Suzy nhấn ga tăng tốc.

BRỪM, BRỪM… Động cơ chạy nhưng bánh xe cứ xoáy tròn 
trong vũng bùn, không tài nào thoát được.


