
– Mas cadê a Vila, sumiu? – perguntou Abel, 
ao perceber que já se aproximavam de Paranapiacaba, 
totalmente coberta por uma névoa tão espessa que 
não deixava ninguém ver um palmo à frente do nariz. 

– Calma, pessoal. É assim mesmo – respondeu 
o professor Serginho, que acompanhava o grupo 
 naquele passeio. – A neblina por aqui não tem hora 
para aparecer.

– Nem para sumir – resmungou Fig, o melhor 
amigo de Abel, que adorava se vestir de preto e falar 
coisas assustadoras ou pessimistas. Alguns colegas 
teimavam em chamá-lo de urubu, mas ele não ligava.

O que você quer dizer com isso? – perguntou 
Abel.

– Minha mãe me contou que já veio aqui uma 
vez e que não conseguiu ver nada, porque caiu uma 
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supernévoa na Vila, que escondeu tudo. Pelo jeito, 
vai acontecer o mesmo com a gente.

– Pode ficar tranquilo – disse o professor. – Da-
qui a pouco ela some.

– Ouviu? – retrucou Abel. – O Serginho já veio 
aqui antes e deve saber do que está falando. Você que 
é pessimista – Abel passou a mão pelo vidro para de-
sembaçá-lo, mas não adiantou muito.

– Sei... – resmungou Fig, ajeitando o fone de ou-
vido para continuar escutando seus rocks sombrios.

Era comum aquela neblina, ou fog, como di-
ziam os ingleses que viveram por ali nos séculos XIX 
e XX, aparecer de repente. Havia várias lendas sobre 
a Vila de Paranapiacaba e, como não poderia deixar 
de ser, sobre a neblina também.

– Por aqui há muita névoa sempre, todos os dias 
– disse Serginho. – E alguém sabe me dizer por quê?

O silêncio foi total dentro do ônibus; todos ten-
tando ver algo do lado de fora. Se alguém espichasse 
a cabeça em direção ao corredor e olhasse para frente, 
perceberia que o motorista deveria estar com muitos 
problemas para enxergar o caminho todo branco. 
Mesmo em baixa velocidade e com faróis acesos, ha-
via perigo, pois a sinalização da estrada era precária. 

– Já que ninguém falou nada, eu explico. Parana-
piacaba era uma vila ferroviária. Na verdade, ainda é. 
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Ela já nasceu muito especial. Foi fundada pelos in-
gleses, que reproduziram por aqui muitos de seus há-
bitos. Ela é única na América Latina, nenhum outro 
local possui as características que vamos encontrar. 
Agora – disse o professor em tom de suspense – vou 
falar da noiva...

– Que noiva? – perguntou Bruna, que estava 
sentada próxima à saída.

– Como eu estava dizendo, os ingleses funda-
ram esta vila paulista aqui na Serra do Mar. Hoje em 
dia, ela pertence ao município de Santo André. – 
prosseguiu ele. – Havia uma distinção social muito 
grande. Quem era operário vivia num tipo de casa, 
quem era engenheiro, em outra maior, e assim por 
diante. O engenheiro-chefe vivia no Castelinho.

– Que enrolação! – reclamou Fig quase se arre-
pendendo de ter tirado o fone do ouvido.

– Voltando à noiva – continuou Serginho. – A 
filha de um operário se apaixonou pelo filho de um 
engenheiro. Quer dizer, ele se apaixonou por ela. En-
fim, os dois se apaixonaram. Mas, para variar, o pai do 
noivo não gostou nem um pouquinho.

– Será que o cara se chamava Romeu e a  menina, 
Julieta? – gritou o Juninho, que vivia para ser incon-
veniente.
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– Romeu e Julieta se passa na Itália, em Verona, 
e aqui a influência foi inglesa, você não ouviu? – pro-
vocou Bruna.

– Mas foi William Shakespeare... – continuou 
Serginho. – quem tornou os dois famosos. Vejam só, 
um inglês! – brincou ele.

– E como termina? – gritou Abel.
– Bom, isso nada tem a ver com o assunto, mas 

enfim... O negócio é o seguinte: os namorados tanto 
brigaram que conseguiram marcar o dia do casamen-
to. O pai do noivo, porém, resolveu que não deixaria 
o casório se realizar de jeito nenhum. Mandou o rapaz 
fazer um serviço no pé da serra e providenciou para 
que ele não voltasse a tempo da cerimônia. Para a noi-
va, contou que o filho havia desistido do casamento, 
que não gostava mais dela. No entanto, ele só foi falar 
isso dentro da igreja, quando ninguém teria tempo de 
verificar o que estava realmente acontecendo.

– Que malvado. – resmungou Bruna.
– Sim. E o pior é que a moça e todo mundo 

acreditou. Ela, então, cheia de tristeza e de vergonha, 
saiu da igreja e correu para longe.  Acabou caindo de 
um precipício e morreu. Hoje, sempre que a neblina 
aparece, dizem que é a pobre noiva procurando pelo 
seu amado.
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– Acho melhor deixar a névoa do lado de fora 
mesmo – riu Fig, acostumado com histórias de fan-
tasmas mais pesadas que essa. – Vai saber se você não 
é o noivo que ela está procurando. Já pensou, Abel?

– Sai fora! – exclamou o jovem, com uma pon-
tinha de medo. Essas histórias de fantasmas sempre o 
deixavam levemente impressionado. – Se tem alguém 
que ela pode querer aqui é você, que é mais branco do 
que toda essa névoa aí fora. Já sei, você só se veste de 
preto para esconder sua cor de vela! 

– Bem, pessoal – disse o Serginho. – Agora, va-
mos...

Antes que o professor terminasse o que dizia, o 
veículo deu uma parada brusca e ele só não caiu por-
que se segurou em um banco.

– Nossa, motorista, o que foi isso? – perguntou 
ele.

– Desculpe, é que apareceu um menino na mi-
nha frente, mostrando um lugar para estacionar.

– Ah, bom! – continuou o Serginho. – É isso, 
turma, falta pouco.

Alguns começaram a puxar mochilas e outros 
a checar seus telefones. Abel e Fig estavam prontos 
para muita diversão e, embora ainda não soubessem, 
iriam viver a maior aventura de suas vidas.


