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32 Takter, 4 Wall Line Dance.
Intermediate+/Advanced.
Cross Every River – Maria Arredondo.
Maria Arredondo – Not Going Under (2004).
Start dansen ved vokalen etter 16 taktslag (13 sekunder).
Smooth (Night Club Two-Step).
76 BPM.
http://www.youtube.com/watch?v=iCP185xl0DQ
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Restart:

Side, Rock 1/2 turn, Ball-Cross, Side, Rock 1/4 turn, 1/2 pivot turn, Cross.
Step venstre til venstre side (1), Step bak på høyre (2).
Rock (recover) fram igjen på venstre (&).
Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step bak på høyre (3).
Step venstre inntil høyre (&), Step høyre i kryss over venstre (4).
Step venstre langt til venstre side (5), Step bak på høyre (6).
Rock (recover) fram igjen på venstre (&).
Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step bak på høyre (7).
Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step venstre til venstre (&).
Step høyre i kryss over venstre (8).
Restart herfra i runde 3 og 6.
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Side, Point, And Switch, Spin 1 1/2 turn right, Sweep, Weave 1/4 turn, Step, 1/2 turn, Recover.
Step venstre til venstre side (&), Touch høyre tå diagonalt fram til høyre (1), Hold (2).
Step høyre inntil venstre (&), Point venstre tå rett fram (3). (Prep for høyre turn).
Legg vekten fram på venstre og Spinn 1 1/2 turn mot høyre med høyre i Hook over venstre kne (4&).
Sweep høyre ut og rundt bakover (5).
Step høyre i i kryss bak venstre (6), Step venstre 90 grader til venstre (&), Step fram på høyre (7).
Step fram på venstre (&), Snu (swivel) 180 grader mot høyre (8), Rock vekten tilbake igjen på venstre (&).
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1/4 turn into Basic Night Club, Weave 1/4 turn, Full turn right & Full turn left.
Snu 90 grader mot høyre og Step høyre langt til høyre (1), Step bak på venstre (2).
Rock (recover) fram igjen på høyre (&), Step venstre langt til venstre (3).
Step høyre i kryss bak venstre (4), Step venstre 90 grader til venstre (&), Step fram på høyre (5).
Prep for full turn høyre.
Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step bak på venstre (6)
Snu (pivot) 180 grader mot høyre og Step fram på høyre (&), Step fram på venstre (7).
Prep for full turn venstre.
Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step bak på høyre (8).
Snu (pivot) 180 grader mot venstre og Step fram på venstre (&), Step fram på høyre (1).
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1/2 turn, 1/4 turn into Basic Night Club, 1/4 turn, Full Spin turn.
Snu (swivel) 180 grader til venstre (2).
Snu (pivot) 90 grader mot venstre og Step høyre langt til høyre (3), Step bak på venstre (4).
Rock (recover) fram igjen på høyre (&), Step venstre langt til venstre (5).
Step bak på høyre (6), Rock (recover) fram igjen på venstre (&).
Step høyre 90 grader til høyre (7).
Snu (Spinn) 360 grader mot høyre ved å legge an venstre fotblad på siden av høyre kne (8&).
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