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Emmet Brickowski was een bofkont. Hij had 
een onwaarschijnlijke groep helden – Lucy, 
Batman, Unikitty, de piraat Metaalbaard en de 

astronaut Benny – om zich heen om samen voor 
de goede zaak te strijden. Maar na Taco-dinsdag  
zou Steenstad, waar Emmet woonde, nooit meer 
dezelfde zijn.

Want op Taco-dinsdag waren kwade aliens van 
Planeet Duplo gekomen, die de ooit zo mooie stad 
begonnen te verwoesten.

“Wij komen van Planeet Duplo,” hadden de 
slechte monsters gebruld. “Om jullie te vernietigen!”

“Dan krijgen jullie met ons te maken!” riep Lucy, 
die nooit bang was.

“En met mij,” gromde Batman.
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“Dus kom maar op,” siste Unikitty op felle toon. 
Zij was een mix van een eenhoorn en een kat, en 
bedrieglijk stoer voor zo’n schattig diertje.

“YARR!” zei Metaalbaard.
Toen was Emmet naar voren gestapt, klaar om 

op zijn manier te vechten. “Wacht, jongens,” zei hij 
tegen zijn vrienden. “We hoeven niet meer te vech-
ten. Laat mij maar.”

Lucy schudde haar hoofd – Emmets manier om 
conflicten op te lossen had haar nooit helemaal 
overtuigd. Ze vond altijd dat hij wat harder moest 
zijn.

Maar Emmet was het daar niet mee eens. Het 
was altijd goed om het eerst op de vriendelijke 
manier te proberen. Dan kon je weleens positief 
verrast worden.

Emmet riep zachtjes naar de DUPLO-aliens: 
“Hallo, bezoekers van een andere planeet! Jullie 
zijn net zo bijzonder als wij.” Hij pakte een stapel 
steentjes en bouwde daar razendsnel een hart 
van. “Zie je? Vrienden.”

Een van de aliens kroop naar voren om het van 
hem aan te pakken. “Ooh,” zei hij.

“Ja,” zei Emmet lief, en reikte hem het hart aan.
Meteen daarop greep het DUPLO-monster het 
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hart, stopte het in zijn mond en vrat het op. “MEER!” 
schreeuwde het.

Emmet hapte naar adem. Deze keer had hij het 
bij het verkeerde eind. Maar het was het proberen 
waard geweest. Hij en zijn vrienden deinsden lang-
zaam achteruit toen de kop van de DUPLO-alien 
zich opende en de steentjes naar het moeder-
schip werden overgestraald. “Meer!” riep het 
beest. Al snel deden de andere DUPLO-aliens 
mee. “Meer! Meer! Meer! Meer!”

De groep was inmiddels omsingeld door nog 
meer ruimteschepen, klaar om de hele stad in te 
nemen. Emmet en zijn vrienden hadden geen 
schijn van kans.

Maar Lucy was niet bang en riep: “Aanvallen!” 
En met de behendigheid van een meester-bouwer 
zette ze een reusachtige hamer in elkaar om de 
DUPLO-indringer mee te lijf te gaan. Maar zelfs 
met hun meester-bouwervaardigheden waren de 
helden niet opgewassen tegen het enorme 
DUPLO-leger.

Iedereen in Steenstad was doodsbang toen de 
vijand oprukte en de woeste monsters door de 
stad trokken.

“Vuur de laserkanonnen af!” beval Metaalbaard. 
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Benny en hij zetten vlug een kanon in elkaar en 
schoten laserstralen af naar het oprukkende leger. 
Maar de DUPLO-aliens deden gewoon hun mond 
open en slokten alle munitie op.

“Ik eet laserstralen!” riep een van hen, smake-
lijk kauwend.

“Dat is onmogelijk,” zei Metaalbaard stomver-
baasd.

Batman sprong van gebouw naar gebouw en 
schoot van bovenaf kanonnen af. Maar de kanons-
kogels ketsten op hun doelwitten af als rubber-
ballen.

“Haha, mis!” riep een van de DUPLO-aliens 
spottend.

“Helemaal niet!” snauwde Batman terug.
De DUPLO-wezens raasden verder door de stad. 

Ze trokken gebouwen omver en beukten tegen al-
les wat ze tegenkwamen. “La la la,” neurieden ze, 
zo blij werden ze van het vernielen.

“Ga weg!” brulde Lucy. “Laat ons met rust!”
Toen ging de voormalige bestuurder van Steen-

stad, Lord Business, zich ermee bemoeien. “Jon-
gens!” riep hij op geruststellende toon naar de 
stadsbewoners. “Allemaal aardig zijn voor elkaar!” 
Maar toen hij in de chaos dreigde te verzuipen, 
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deinsde hij gauw terug. “Nou,” zei hij, terwijl hij een 
grote golftas over zijn schouder zwaaide, “ik heb 
mijn best gedaan. Ik ga golfen.”

“Wacht,” smeekte Emmet. “Je moet blijven om 
te helpen!”

Lord Business glipte zijn golfkarretje in en zette 
zijn voet op het gaspedaal. Hij stak zijn hand op en 
zei: “Sorry. Ik weet zeker dat jullie er samen wel uit 
komen!” En weg was hij, zo snel als hij kon.

Emmet keek toe hoe hun ooit oppermachtige 
leider ervandoor ging door de verwoeste stad en 
zijn volk in de steek liet. Hij keek naar de dreigend 
naderende DUPLO-wezens, die met veel meer wa-
ren dan zij. Hij had werkelijk geen idee hoe ze zich 
hier nu weer uit konden redden. Op dat moment 
had hij niet beseft dat er ook geen uitweg was. Hij 
had nooit kunnen bedenken hoeveel er in één dag 
kon veranderen.

Hij klopte Lucy op haar rug en zei, bijna gerust-
stellend: “Geen zorgen, Lucy. Alles wordt vast weer 
super.”
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Helaas zat Emmet er vreselijk naast.
Niets was meer super. De jaren na Taco-

dinsdag waren een en al strijd en uitzichtloos 
lijden. Mensen verloren alle hoop. Steenstad lag in 
puin. De ooit zo kleurrijke stad was nu een woes-
tenij geworden met de naam Apocalypsstad.

Gelukkig meldde zich een team van dappere 
superhelden – de Justice League – om de aliens 
te verjagen naar waar ze vandaan kwamen. Wonder 
Woman, Superman en de andere superhelden 
zwaaiden naar de bewonderende menigte terwijl 
ze aan boord gingen van hun schip. Rondom hen 
zetten de DUPLO-indringers hun vernielingen voort.

“Hé, waar is Batman?” vroeg Lex Luthor. Su per-
mans aartsvijand krabde over zijn kale hoofd en 
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zocht in de menigte naar de held met zijn zwarte 
cape.

Wonder Woman rolde met haar ogen. “Hij is 
bezig met zijn eigen avontuur,” zei ze. Toen stapte 
ze samen met de andere superhelden aan boord 
van hun schip.

Even later ging er een zucht van verlichting 
door de menigte: de Justice League zou ongetwij-
feld voor eens en altijd een einde maken aan de 
verwoestingen.

Maar toen ze het schip zagen opstijgen in de 
donkere lucht, ontplofte het.

Lucy raapte een stukje van het wrak van de 
grond. “Maar...” begon ze, terwijl ze verdrietig haar 
hoofd schudde. “Ze zijn niet eens voorbij de ge-
vreesde Startrap poort gekomen.”

Die dag verloor iedereen de laatste hoop – en 
de moed om weer iets op te bouwen.

Het Vrijheidsbeeld zonk weg in een kuil met 
puin. Gebouwen die voorheen majestueus waren, 
verloren al hun pracht en werden het zwartgebla-
kerde bewijs van de oorlog waar geen eind aan 
kwam. Woonhuizen werden verwoest.

Maar tussen de puinhopen ontstond een nieuw 
soort leven. Apocalypsstad werd gebouwd op en 
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rond de brokstukken van het Vrijheidsbeeld. Een 
groot deel van de nieuwe stad lag onder de grond, 
in oude rioolbuizen en vroegere steegjes. De men-
sen aten uit vuilnisbakken en gingen met elkaar 
op de vuist om het weinige wat ze nog hadden te 
behouden.

Voor mensen die zwak waren en dat lieten blij-
ken, was geen plaats in deze nieuwe, meedogen-
loze samenleving. Door de vele jaren van strijd en 
wanhoop was iedereen hard geworden.

Iedereen, behalve die goeie ouwe Emmet 
Brickowski.
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