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‘Markus, pas op!’ zegt zijn vader
geschrokken. ‘Liep je weer te dromen?
Je kwam bijna onder een auto!’
Niks te Markus, denkt Markus. Vandaag
ben ik Superhavik, die met dieren kan
praten.
Hij mag mee met zijn vader, die
meewerkt aan de restauratie van de
KoepelKathedraal.
‘Luister je wel?’ zegt zijn vader. ‘Ga jij
maar vast naar de crypte. Daar is van
alles te zien.’
In de crypte, de kelder van de kathedraal,
sjouwen glas-in-lood-zetters een
gerepareerd raam. En de goudsmid
maakt een bijzonder voorwerp schoon.
‘Die is vast erg duur,’ Markus wijst op
een mooie, roodglanzende steen.
‘Dat is een robijn,’ zegt de goudsmid, ‘en
of hij kostbaar is! Daarom zijn we heel
voorzichtig met deze monstrans. Hij
wordt achter slot en grendel bewaard.’
Daar is Markus’ vader.
‘Markus, wil jij deze verloren beitel even
naar de steenhouwer brengen? Hij werkt
op het dak bij de Wezens.
O ja, wees voorzichtig op de trap. En
NIET DAGDROMEN!’
Markus is beledigd. Superhavik droomt
nooit! Die let juist goed op, die vangt
boeven.
Maar hij zegt: ‘Natuurlijk papa, tot
straks!’

Markus loopt de trap op. Midden in
de kathedraal staat hij stil. Het is net of
iemand hem in de gaten houdt.
Snel draait hij zich om.
Een houten man staat stil voor een
pilaar. Hij draagt een zwaard en op zijn
vuist zit een havik. Dat is Sint Bavo,
heeft zijn vader verteld.
Het zonlicht valt naar binnen door de
hoge ramen. Aan de voet van de pilaren
loeren stenen monsters… Leeuwen,
draken, een vreemde vis…
Markus fluistert: ‘Kom maar dieren, hier
is Superhavik. Hij heeft een gevaarlijke
opdracht, hij moet deze gouden beitel
naar het dak brengen. Gaan jullie mee?’
Het lijkt wel of het vanuit alle hoeken
begint te ruisen…
Vanuit de crypte klinkt verschrikt
geroep. ‘De robijn! De robijn!’
‘Je bent net op tijd…’ Rechts van Markus
komt een bruine roofvogel aanvliegen.
Het is de havik van Sint Bavo!
‘De kostbare robijn van de monstrans is
verdwenen.’
‘Verdwenen? Gestolen, bedoel je!
Maar geen nood, hier is Superhavik! De
held die alle boeven pakt!’
De havik van Sint Bavo wijst naar links.
‘Daar! De dief rende die kant op.’

