Бил Гейтс създава първата си компютърна програма, докато е
още в гимназията. Съосновател на Microsoft през 1977 г., а
през 1993 г. вече е най-богатият човек на Земята. През 2000 г.
Гейтс и съпругата му създават най-голямата благотворителна
организация в света – Bill & Melinda Gates. Една от целите на
организацията е да се бори със смъртоносните заболявания
в Третия свят.

Кинг е бил министър „Кръстител”, който води кампания
срещу сегрегацията на чернокожите в южните щати на САЩ.
Повлиян от Ганди, Мартин Лутър Кинг е вярвал в мирния
протест. През 1964 г. печели Нобелова награда за мир. Убит е
през 1968 г., но винаги ще бъде помнен с достойнството си и
с активната си мирна съпротива срещу несправедливото
общество.

Нелсън Мандела е посветил живота си на
борбата срещи апартейда – политика,
която разделя черни и бели
южноафриканци и не позволява на
чернокожите граждани да гласуват. През
1964 г. е хвърлен в затвора за 26 години
заради агресивното си противопоставяне
на расисткото правителство на ЮАР. След
освобождаването му през 1990 г. Мандела
е избран за председател на Африканския
национален конгрес, а през 1993 г. печели
Нобелова награда за мир за работата си до
края на апартейда.

Хитлер е бил лидер на Германия през 1933-1945 г., по
времето, през което той води най-опустошителната война в
историята. Амбицията му за власт, омразата към еврейския
народ и желанието му за синеока и русокоса раса е довело
до убийството на 6 млн. души в периода на войната.

Идеите на Маркс в икономическата
история и социология са променили
света. Маркс е социален философ, които
атакува държавата и прогнозира
бъдеще, в което всички са равни. Той
обяснява своите теории в
„Комунистическия манифест” (в
съавторство с Фридрих Енгелс),
публикуван през 1848 г.. Неговите идеи
в крайна сметка довели до Руската
революция и комунизъм. От 1950 г.
почти половината хора в света са
живели под комунистически режим.

Айнщайн е един от най-великите физици, името му се е превърнало в
символ на гения. Когато най-известната му работа за общата теория на
относителността е доказана през 1919 г., Алберт Айнщайн става найизвестният учен в света и печели Нобелова награда за физика през 1921 г.

Той твърдо е вярвал в пацифизма, но научните му теории помагат на САЩ
за разработване на атомна бомба. Една седмица преди това Айнщайн
пише на Бъртранд Ръсел, британски философ, с молба да постави името
си на манифест, призоваващ всички страни да се откажат от ядрените си
оръжия.

Ганди започва кариерата си като адвокат, но се превръща в голям
политически и духовен лидер. Той поставя началото на мирно
гражданско неподчинение на индийците срещу управлението на
британците в Индия, благодарение на което Индия получава
независимост през 1947 г.. Неговият начин на живот и вярата му в
религиозната толерантност са го направили символ на почтителността и
мира и до днес.

Дарвин е натуралист, който създава теорията за еволюцията. Той започва
да оформя идеите си, докато работи като официален естественик в
петгодишното си пътуване на кораба „Бийгъл” (1831-1836 г.), и прекарва
остатъка от живота си в Англия, където ги развива. Когато през 1859 г.,
публикува книгата си „Произход на видовете”, срещу него е имало някои
бурни реакции. Дарвин оспорва библейския разказ за сътворението на
човека и обяснява, че човешкото същество е произлязло от
маймуноподобни прародители.

Колумб е един от най-известните
изследователи в световен мащаб. Той
вярвал, че може да достигне Азия,
плавайки на запад през Атлантическия
океан, и през 1492 г. отплава с кораба
„Санта Мария”, за да докаже теорията си.
Колумб е търсил пряк път до Индия, а
вместо това открива Америка. Това
откритие води до световна промяна в
историята, до избиването на тамошното
туземско население и колониализма. Той
е предприел 4 експедиции до Северна и
Южна Америка, вярвайки до края на
живота си, че е открил пряк път до Индия
и Китай.

