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Adib Jammeh, um ex-jogador de futebol
profissional, conta retrospectivamente sua
historia de vida. No centro das suas
reminiscencias esta o encontro com Hector,
um rapaz desconhecido que um dia aparece
inesperadamente na margem do campo de
futebol e fica observando Adib e seus
colegas no treino. Adib ainda nem
desconfia que Hector mudara sua vida de
forma inimaginavel. Pois embora calado e
aparentemente sem nenhuma lembranca do
seu passado, logo o estranho rapaz se
revelara como o maior talento do futebol
que o mundo jamais viu.
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