
 

De schat in het universum  

 

Op een dag was ik een video aan het uploaden op YouTube. 

Wowowow, ik heb mij nog niet voorgesteld. Ik heet Mauro. Ik zit op 

YouTube. 

Mijn droom is dat ik met de Avengers een schat zou zoeken in het 

Universum. 

 

Op een dag was ik in mijn labo aan het zoeken naar enkele 

documenten. 

Ik heb die nodig voor mijn presentatie voor school. Er is bliksem en 

donder. Het was heel slecht weer. 

Maar toen kwam de bliksem ingeslagen op mij terecht. En ik wist niks 

meer ik lag in het ziekenhuis en mijn papa zei dat ik 3 maanden in coma 

lag. 

Daarna mocht ik weer naar huis. Ik wou rennen maar plots ging ik heel 

snel. 

Het lijkt dat alles in slowmo ging. Ik ben tegen een bak gevallen en mijn 

pols is gebroken. Na 2 uur was weer genezen maar hoe kan dat. 

 

Ik kreeg een berichtje op mijn Iphone van Tony Stark.  

Ik stuurde berichtje terug: ben je de echte Tony Stark van de Avengers? 

Ik kreeg een berichtje terug. En hij zei: ja, ik ben de enige echte.  

En ik stuurde terug. WHAT?!, maar hoe kan ik je opzoeken? 

Nou kijk eens achter je, stuurt Tony Stark. 

OMG, een portaal, moet ik daar in? 

Tony Stark zei: Ja, ga maar. 

Ik zei: oke.  

Toen kwam ik heel snel in het portaal terecht. Ik zag Spider-Man, Iron-

Man, Thor en nog paar andere Avengers. Wat moet ik doen? 

Tony Stark zei: ren zo hard als je kan. 

Oké, ik rende zo hard als ik kan en rende 10600 Kilometer per uur. Ik 

stopte en rende terug naar de Avengers. Ik heb superkrachten.  

Ja hé, zegt Tony.  

Hoe zal ik heten als superheld?  

Ik weet het zegt Spider-Man: The Flash. 

JAAAAA!!!!!!!!!!!!. Goeie naam zeg ik.  



 

Iron-Man zei: Ik heb je hulp nodig. De Vijand Ultron wil de schat ‘Speed 

Force’ pakken. 

Wat is de Speed Force? 

Nou dan krijg je oneindig veel speed of snelheid.  

WOW! Dat is veel snelheid zeg. 

Ja hé. En jij mag dat hebben. 

DAT MEEN JE NIET? 

Jawel.  

Oke dan. Maar hoe komen daar aan?  

We gaan naar het UNIVERSUM.  

Doe het portaal open. 

Oke. We vliegen er in.  

AAAAAAAAAAHHHHHH. Wow dat was cool.  

Ja hé.  

Wat gaan wij nu doen? 

Dus jij leidt onze vijand Ultron af met snelheid en dan ga ik schieten op 

de robots. 

Oké.               BOOM.                   

Dat was goed. Bedankt Tony.  

Graag gedaan.  

Thor; jij mag met een Thunder Shock die linkse robots aan vallen en 

Hulk; Jij doet de HULK SMASH. 

Oke Tony. 1 2 3 AANVALLEN. HULK SMASH. 

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. 

Goed gedaan jongens. En nu gaan we verder naar Ultron.  

Hey Ultron, wat wil je met die Speed Force doen?  

Nou ik ga mijn robots sneller maken en HET HELE UNIVERSUM van de 

Avengers AANVALLEN zegt Ultron.  

Pak jij de Speed Force? Wij gaan het met ons tweetjes doen. Nee, ik 

laat jullie hier niet alleen achter.  

Mauro wil je één keer naar mij luisteren.  

Run Flash Run. SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH, rende hij 

vooruit. 

Ultron zegt: nu is het 1 tegen 1 Flash. 

KOM MAAR OP, zegt Flash. 

ZZZZZZZZZWWWWWWWWWWWWWW; met een snelheid rende hij 

aan de kant. Je kunt me toch niet pakken. 



 

Of niet. 

AAAAAAAAAUUUUUUWWWWWW: Je hebt mijn air pods kapot gedaan 

zegt Flash!  

Ik maak je helemaal KAPOT, zegt Flash! 

Wacht. Flash! Pak zijn baterij af in zijn rug, zegt Tony. 

Oke, HEBBES. 

Ultron zegt: het is nog niet te laat. ZZZZZZZZZZZZ. Met een mes gooit 

hij door Tony zijn lichaam. 

Je je hebt hem, zegt Flash. Je hebt Tony Gedood. 

AAAAAAAHHHHHHH, maar je bent zelf ook dood want jouw batterij is 

weg. 

Ik ga nu naar Tony. Tony Tony wordt wakker Tony. 

NEEEEEEEEEEEEEEEEE. 2 dagen later. 

Rust zacht Tony, van de Avengers. 

We hebben gelukkig nog de Speed Force te pakken gekregen. 
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