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Elkjær, Zidane, Christofte, Beckham. De har alle stået der. 11 meter fra mål meden hel nations tyngende
forventninger på deres skuldre. Dette er historien om det forkætrede straffespark, der siden sin besværlige

fødsel i 1891 har været genstand for utallige dramaer. Det er straffesparkets mytologi. Fortællingen
om umenneskeligt pres, om straffesparksskytternes smarte strategier og straffesparksdræbernes kølige tricks.
Det er målmanden mod skytten i de splitsekunder, hvor et enkelt straffespark udgør forskellen på, om man

skal bære titlen som helt eller skurk i historiebøgernes fornemste kapitler.

Fra 11-meteren er rammen om 12 fodboldhistoriske nedslag. 12 straffesparksøjeblikke, hvor hele verdens blik
var rettet mod skytten og målmanden.

Det er så forskelligt, hvordan vi mennesker reagerer under pres. Nogle krøller sammen - står som et rådyr
fanget i forlygternes skær. Andre finder det allerbedste i sig selv - og handler.
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