Když bylo Ronaldovi devatenáct, konalo se Mistrovství Evropy
v jeho rodné zemi, v Portugalsku. K vítězství na šampionátu
bylo potřeba zvládnout šest těžkých zápasů. Ronaldo hrál
pozoruhodně, dvakrát skóroval, a dostal tak Portugalsko
do finále. Řecko ale ve finále v Lisabonu vyhrálo 1:0. Ronaldo se
nikdy necítil tak na dně jako v ten den. Zadíval se na pohár, který
nemohl být jeho, a rozplakal se.
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Cristiano nemá žádná tetování, protože pravidelně daruje krev
a ve Španělsku dárci krve tetování mít nesmí. Tím ovšem jeho
pomoc druhým nekončí. Protože vydělává hodně peněz hraním
fotbalu, často přispívá chudým. Kupuje hodně dárků jako
například jídlo, panenky, míče, autíčka nebo tužky pro hladové
a nemocné děti. Připomíná si tak, že kdysi patřil mezi ně.
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Ale nepomáhá jen svými penězi. Jednou ve vzdálené asijské zemi,
v Indonésii, zabila hrozná vlna tsunami spoustu lidí a zničila
mnoho domů. Voda odnesla i malého chlapce Martunise, kterému
se podařilo zůstat naživu celých devatenáct dní. Jedl, co kde našel,
a vodu pil z kaluží. Když ho – sotva živého – objevili, měl na sobě
portugalský fotbalový dres. Ronaldo ho vzal pod svá
křídla, choval se k němu jako k vlastnímu synovi, a dnes
je Martunis také fotbalistou Sportingu.
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Za Manchester United hrál Ronaldo úžasně a brzo se stal
oblíbencem fanoušků. V roce 2007, kdy byl v Manchesteru už
čtyři roky, zvítězil jeho tým v anglické lize. O rok později se
Ronaldo stal nejlepším střelcem sezóny, což znamená, že nikdo
v celé Anglii nedal tolik gólů jako on.
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Moskva je veliké město v Rusku. Jednoho významného dne
v květnu 2008 strašně pršelo, fanoušci na stadionu byli úplně
promoklí a fotbalisté často klouzali po hřišti. Tehdy se Ronaldovi
splnil další sen. Jeho tým vyhrál Ligu mistrů a Manchester
United se stal nejlepším týmem v Evropě! Ve finále proti Chelsea,
dalšímu anglickému týmu, bylo skóre 1:1
a Manchester vyhrál až na penalty.
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