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Solange e Haroldo desejavam arden-

temente ter um fi lho, mas não con-

seguiam. Recorreram então a uma 

clínica de reprodução assistida, onde 

foi feita uma fertilização in vitro (que 

gera o chamado “bebê de proveta”), da 

qual resultaram embriões que foram 

congelados. 

O casal partiu numa viagem, para que, 

na volta, os embriões fossem implan-

tados no útero da mãe. Porém, Solange 

e Haroldo sofrem um acidente e mor-

rem deixando os embriões órfãos e 

herdeiros de uma grande fortuna.

E agora, o que acontecerá com os em-

briões que representavam os maiores 

sonhos do casal? Eles terão direito à 

vida?
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A vida só pode ser vivida olhando-se para a frente, 

mas só pode ser compreendida olhando-se para trás. 

S���� K���������� (1813-1855) 
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Olhem esta foto. Não é um lindo casal? Jovem, sorri-

dente, o olhar num futuro radioso, anos e anos de vida 

e realizações pela frente. Entre elas, o plano de ter � -

lhos e vê-los crescer, e depois ter netos... Não é isso que 

desejam muitos casais? Este casal era assim, e por isso 

aparece tão sorridente na foto, tirada pouco antes de 

uma viagem longamente planejada. Na volta, aí sim, 

começariam uma família...

Eles estavam casados fazia algum tempo e de-

viam se amar muito – dá para perceber pelo brilho dos 

olhos, pelo sorriso escancarado de quem está de bem 

com a vida.

Meu pai e minha mãe, que prazer me dá olhar esta 

foto. Ao mesmo tempo, me causa uma tristeza in� nita, 

porque não tive a felicidade de conhecê-los... 

Eles morreram antes de eu nascer.
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Haroldo e Solange conheceram-se crianças e es-

tudaram na mesma escola até o � m do colegial. Só se 

separaram na época da faculdade: ele cursou Adminis-

tração de Empresas, e ela, Jornalismo.

Desde a adolescência, já eram namorados. Apaixo-

nados um pelo outro, não tinham olhos para mais nin-

guém. Então, não foi novidade quando resolveram se 

casar assim que terminaram as respectivas faculdades.

Haroldo ingressou numa � rma grande, onde atin-

giu um cargo alto, graças à sua competência. Solange, 

por sua vez, foi trabalhar numa revista semanal, onde 

também subiu de posto até se tornar redatora-chefe. 

Seus artigos eram elogiados: “os mais lidos da revista”.

As famílias de ambos eram ricas. Então, tanto Ha-

roldo como Solange nem precisavam se preocupar 

com dinheiro, porque no futuro herdariam uma gran-

de fortuna. Mas, indiferentes a isso, tinham grande 

prazer no trabalho.

Os anos foram passando e o casal continuava unido 

e feliz. Apenas uma frustração toldava aquela alegria: 

o fato de não terem � lhos. Apesar de várias tentativas, 

Solange não conseguia engravidar. Os dois consultaram 

vários médicos, � zeram exames de todos os tipos e nada.
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