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72 takter 2 Wall, Intermediate Line Dance.
Koreograf:Kathy Hunyadi & John Robinson (Mars 2004).

Musikk: Fire - Des'ree & Babyface.
CD: Des'ree - Supernatural (1998).
Alt:

Intro: Start på ordet "Car" (2,5 sek. Inn i låta).
Motion: Smooth Funk (West Coast Swing).
Tempo: 112 BPM.

SOD: Normal
Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=Bsnw07VXqKE

1 - 8 Walk forward, 1/4 turn left & Ball Cross, 1/4 turn right, Sweep 1/2 turn & Touch, Shuffle forward.
1,2 Step fram på høyre (1), Step fram på venstre (2). 12:00
&3 Snu 90 grader mot venstre og Step høyre tåballe til høyre side (&), Step venstre i kryss over høyre (3).09:00
4 Step høyre 90 grader til høyre (4). 12:00

5,6 Sweep venstre med klokken og Snu 180 grader mot høyre (5), Touch venstre tå inntil høyre (6). 06:00
7&8 Step fram på venstre (7), Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (8).

9 - 16 Walk forward, 1/4 turn left & Ball Cross, 1/4 turn right, Sweep 1/2 turn & Touch, Shuffle forward.
1,2 Step fram på høyre (1), Step fram på venstre (2).
&3 Snu 90 grader mot venstre og Step høyre tåballe til høyre side (&), Step venstre i kryss over høyre (3).03:00
4 Step høyre 90 grader til høyre (4). 06:00

5,6 Sweep venstre med klokken og Snu 180 grader mot høyre (5), Touch venstre tå inntil høyre (6). 12:00
7&8 Step fram på venstre (7), Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (8).

17 - 24 Press, Recover & Kick, Coaster Step, Brush, Touch, Hip Bumps.
1,2 Press høyre tåballe i gulvet i front (1), Rock (recover)  tilbake igjen på venstre og Kick høyre fram (2).
3&4 Step bak på høyre (3), Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (4).

5 Brush venstre tåballe i gulvet i en pendelbevegelse fremover og Hitch venstre kne litt (5).
6 Touch venstre tå fram (6).

7&8 Med vekten på høyre; Shake hoftene tilbake mot høyre 2x (7&8).

25 - 32 Ball Step, Step forward, Sweep 1/4 turn, Cross, Hold, Ball-Cross, Coaster Cross.
&1,2 Step litt bak på venstre tåballe (&), Step høyre på stedet hvil (1), Step fram på venstre (2).
3,4 Sweep høyre mot klokken og Snu 90 grader mot venstre (3), Step høyre i kryss over venstre (4). 09:00
5&6 Hold (5), Step venstre tåballe litt til venstre (&), Step høyre i kryss over venstre (6).
7&8 Step bak på venstre (7), Step høyre inntil venstre (&), Step venstre i kryss over høyre (8).

33 - 40 Point, Cross, Ball-Change, Cross, Point, Cross, Ball-Change, Cross.
1,2 Point høyre tå til høyre side (1), Step høyre i kryss over venstre (2).

&3,4 Step venstre tåballe litt til venstre (&), Rock tilbake igjen på høyre (3), Step venstre i kryss over h. (4).
5,6 Point høyre tå til høyre side (5), Step høyre i kryss over venstre (6).

&7,8 Step venstre tåballe litt til venstre (&), Rock tilbake igjen på høyre (7), Step venstre i kryss over h. (8).

41 - 48 1/4 turn, Lock Step, 1/4 turn & Shuffle forward, Cross, Back, Coaster Cross.
1,2 Step høyre 90 grader til høyre (1), Lock venstre i kryss bak høyre i 3. posisjon (2). 12:00
3&4 Step høyre 90 grader til høyre (3), Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (4). 03:00
5,6 Step venstre i kryss over høyre (5), Step bak på høyre (6).
7&8 Step bak på venstre (7), Step høyre inntil venstre (&), Step venstre i kryss over høyre (8).

49 - 56 Point, Cross, Ball-Change, Cross, Point, Cross, Ball-Change, Cross.
1,2 Point høyre tå til høyre side (1), Step høyre i kryss over venstre (2).
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&3,4 Step venstre tåballe litt til venstre (&), Rock tilbake igjen på høyre (3), Step venstre i kryss over h. (4).
5,6 Point høyre tå til høyre side (5), Step høyre i kryss over venstre (6).

&7,8 Step venstre tåballe litt til venstre (&), Rock tilbake igjen på høyre (7), Step venstre i kryss over h. (8).

57 - 64 Side Lunge, Weave, Side, Slide, Knee Pops, 1/4 turn.
1,2 Lunge ned på høyre fot til høyre side (1), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (2).
3&4 Step høyre i kryss bak venstre (3), Step venstre til venstre (&), Step høyre i kryss over høyre (4).
5,6 Step venstre til venstre (5), Slide høyre etter venstre og Touch høyre tå inntil venstre (6)
7& Pop høyre kne ut til høyre side (7), Pop høyre kne inn mot venstre (&).
8 Pop høyre kne ut og Snu samtidig 90 grader mot høyre (8). 06:00

65 - 72 Walk forward, And Lock, Hold, Slowly Unwind full turn.
1,2 Step fram på høyre (1), Step fram på venstre (2).

&3,4 Step fram på høyre (&), Lock høyre i kryss bak venstre (3), Hold (4).
5,6,7,8 Unwind sakte 360 grader mot venstre og overfør vekten til venstre (5,6,7,8). 06:00

Restart: I den tredje runden av dansen, utelates de siste 8 taktslagene.

Optionalt: Om du ønsker å treffe Breaket i musikken ("Hit the Break"), gjør du følgende i første runden:
4,5,6,7,8 Istedenfor å holde på taktslag 4 i den siste sekvensen (65-72), gjør en Full turn og holder taktslag 5-8.
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