
O Max Nix tinha sete anos, era o mais novo de se-
te irmãos. Primeiro nasceu o Paul, o mais velho e o
mais alto de todos sete. Depois veio o Emil. E a se-
guir o Otto e o Walter, o Hugo e o Johann.
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Por fim veio o Max. O nome dele era Maximilian
mas como só tinha sete anos não precisava de um no-
me tão comprido. Por isso toda a gente o tratava só
por Max.
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O Max vivia com a Mãe e o Pai Nix e os seis irmãos
numa pequena aldeia chamada Winkelburg, a meio
de uma montanha íngreme. A montanha tinha três
picos e em todos os três picos, tanto de inverno co-
mo de verão, havia uns chapéus de neve que pare-
ciam mesmo três grandes cones de gelado de bauni-
lha. Naquelas noites em que a lua ficava toda redon-
da e luminosa como um balão cor-de-laranja, podia
ouvir-se as raposas a latir na escura floresta de pi-
nheiros mesmo por cima da casa do Max. Nos dias
mais limpos e solarengos podia ver-se o rio a treme-
luzir e a cintilar ao longe, lá em baixo no vale, pe-
queno e estreito como um cordão de prata. 

O Max gostava do sítio onde vivia.
O Max era feliz, à excepção de uma única coisa.
Mais do que qualquer outra coisa no mundo, o

Max Nix queria ter um fato só para si.
Ele tinha uma camisola verde e meias verdes de lã

e um chapéu verde de caçador, com uma pena de pe-
ru. Até tinha um magnífico par de calções de cabedal,
daqueles com botões de osso embutidos. Mas toda a
gente sabe que uma camisola e um par de calções não
é a mesma coisa que um fato — um fato feito à me-
dida, com calças compridas e casaco a condizer.
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Para onde quer que o Max Nix olhasse em Winkel-
burg — para leste ou para oeste, para norte ou para sul,
para cima e para baixo ou a toda a volta — via gente
que usava fatos. Algumas pessoas tinham fatos para o
trabalho, tinham de ser fatos resistentes, de tecido cas-
tanho ou cinzento. Algumas pessoas tinham fatos para
ir aos casamentos, fatos muito elegantes, com coletes
de cetim listrados. Algumas pessoas tinham fatos para
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fazer esqui, de cores alegres, azuis ou encarnados,
com tiras bordadas com flocos de neve e edelweiss
nos punhos e na gola.

Algumas pessoas tinham fatos de linho para o ve-
rão, brancos e lisos como papel de carta. O Pai Nix e
o Paul, o Emil e o Otto, o Walter, o Hugo e o Jo-
hann, todos tinham fatos. Toda a gente lá na monta-
nha tinha um fato qualquer menos o Max.
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