
??? je americký herec, příležitostně se věnuje také režii. Patří k nejvýznamějším americkým hercům, ztvárňuje především typ 
antihrdiny. Narodil se v italské rodině, která do Ameriky přišla z Corleone na Sicílii.
??? je nejstarším synem královny Alžběty II a prince Filipa, vévody z Edinburghu. Od roku 1958 má titul jeho královská výsost princ 
z Walesu.
??? byl britský rozhlasový dramatik, spisovatel sci-fi, známý především humoristickým románem Stopařův průvodce po Galaxii.
??? je světoznámá britsko-americká herečka, dvojnásobná držitelka ceny akademie. Ve filmu se poprvé objevila v deseti letech a mezi 
její nejznámější filmy patří Kleopatra a Kočka na rozpálené plechové střeše a televizní seriál Sever a Jih. Životopisnou zajímavostí 
je, že byla osmkrát vdaná, z toho dvakrát s jedním mužem. 
??? přezdívaný Slowhand (pomalá ruka) je britský kytarista, zpěvák a hudební skladatel. Je považován za jednoho z nejlepších 
světových bluesových kytaristů.
??? byl ruský spisovatel. Mezi jeho nejznámější díla patří Všední příběh, Oblomov a Strž.
??? je český herec. Narodil se v herecké rodině, jeho otec a dědeček byli také herci. Mimo mnoha známých filmových a divadelních 
rolí se také prosadil v hollywoodských filmech, např. Blade II, Neprůstřelný mnich nebo Hellboy.
??? je česká olympijská vítězka a mistryně světa v běhu na lyžích.
??? je rakouský letec a dřívější pilot formule jedna a trojnásobný vítěz velké ceny. Při závodě velké ceny německa 1976 v Nürbur-
gringu začal jeho vůz po srážce hořet a on utrpěl rozsáhlé popáleniny.
??? byl podle jednoho názoru podkarpatský národní hrdina, podle názoru jiného zločincem, který se vzpíral spravedlnosti práva. 
Každopádně se díky knize Ivana Olbrachta, vydané poprvé roku 1933, stal legendou.
??? je česká dokumentaristka, absolovovala katedru dokumentární tvorby v roce 1977. Mezi její nejslavnější filmové tituly patří 
například filmy O čem sní ženy a O čem sní muži.
??? byl americký herec, nominovaný na cenu akademie, přezdívaný "The King of Cool". Hrál například ve filmech Sedm statečných, 
Skleněné peklo nebo Bullitův případ.
??? je americký herec, spisovatel, režisér a producent, známý pro svou svalnatou stavbu těla a hluboký hlas. Jako herec je známý 
například z filmů xXx, nebo Riddick: Kronika Temna.
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