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Hogyan használd az Instant Filmstars kártyákat?  
 

 

Készítsd el a kártyákat, vagyis, nyomtasd ki őket, vágd ki, és ragaszd vagy kapcsold össze a magyar és 
az angol felüket egyenként. Kicsit bonyolultnak tűnik, de nem az. Azért szerkesztettük így Neked, hogy 
ne kelljen a kétoldalas nyomtatásra figyelni.  

 

Kezdd az egyszerűbb feladatokkal, mint  

 megnézed a kártya angol felét, és lefordítod magyarra 

 megnézed a kártya angol felét, és felteszel pár kérdést rá, majd megválaszolod 

 megnézed a kártya angol felét, kiemelsz pár kifejezést, és ezekkel megpróbálod visszamondani 
azt, ami a kártyán van. (Mint a Story kártyáknál!) 

 

Folytasd a bonyolultabbakkal, mint 

 próbáld visszamondani a kártyák magyar felén lévő szöveget angolul, a te szavaiddal (nem kell 
pontos fordítás! mintha egy barátodnak mesélnéd!) 

 a kártyán lévő angol szövegek mellé meséld el a TE kedvenc sztoridat az adott filmsztárról, 
vagy azt, hogy melyik filmjét szeretted legjobban, miért, mi volt a története – bármit, amit tudsz 
róla! 

 ha már sokat forgattad a kártyákat, akkor a képre nézve elmondhatod a sztorit, ami a kártyán 
szerepel (angolul persze). 

 

Tanulj, játssz, de a lényeg, hogy BESZÉLJ velük!  

 

 

Baráti üdvözlettel: 

Szalai Gabriella 
az elfoglalt felnőttek angoltanára 
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1. Al Pacino was an only 
child, and both his mother 
and his grandparents were 
so terribly worried about him 
that he was hardly ever 
allowed to leave the house 
until the age of seven. The family was very poor 
when Pacino was a child, but sometimes as a gift, 
his mother took him to the cinema, and then he 
acted out the stories for his grandmother when he 
got home. 

 

1. Al Pacino egyke volt, a 
szülei és nagyszülei annyira 
féltették, hogy szinte soha 
nem hagyhatta el a házat hét 
éves koráig. A család 
nagyon szegény volt amikor 
Pacino gyerek volt, de néha, 
jutalomképpen, az anyja 
elvitte a moziba, aztán a fiú eljátszotta a 
történeteket a nagymamájának, amikor hazaért. 

 

2. Just like a fine wine, 
George Clooney just gets 
better with age. Clooney's 
success started when he got 
the part of Doug Ross on 'ER' 
and the series was a big hit. 
One of only three people who 
received the title of Sexiest 
Man Alive twice by People Magazine.  

 

2. Mint a jó bor, 
George Clooney egyre 
jobb lesz a korral. 
Clooney sikere akkor 
kezdődött, amikor 
megkapta Doug Ross 
szerepét a 
Vészhelyzetben, és a sorozat nagy siker lett. 
Egyike annak a mindössze három embernek, 
akik kétszer nyerték el a Legszexibb élő férfi 
címet People Magazine-tól.  

 

3. When Angelina was 11, 
the family moved back to 
Los Angeles. Angelina 
decided to get serious 
about her dream of 
becoming an actress and 
began to take acting 
lessons at a famous 
drama academy. But she was always teased for 
wearing glasses and braces and for being so 
skinny. She also tried to get work as a model, but 
was turned down for being too short, too thin and 
too scarred.  

 

3. Amikor Angelina 11 éves 
volt, a család 
visszaköltözött Los 
Angelesbe. Angelina úgy 
döntött, hogy komolyan 
belefog álma 
megvalósításába, hogy 
színésznő legyen, és 
beiratkozott egy híres színművészeti 
akadémiára. De folyton gúnyolták a szemüvege 
és a fogszabályozója miatt, és mert olyan 
sovány volt. Modellként is megpróbált 
elhelyezkedni, de visszautasították, mondván, 
túl alacsony, túl sovány, és túl sebhelyes.  
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4. Jennifer Aniston‟s agent 
thought it would be a good 
idea to set her up on a blind 
date – who turned out to be 
Brad Pitt. Just two years later, 
the couple married in a $1 
million ceremony in Malibu 
where Aniston reportedly 
vowed to make Pitt's favourite banana split and 
Pitt promised to find a balance on the thermostat. 

 

4. Jennifer Aniston ügynöke 
úgy gondolta, jó ötlet volna 
összehozni neki egy 
vakrandit, - aki történetesen 
Brad Pitt volt. Mindössze két 
évvel később, egy 1 millió 
dolláros ceremónia keretében 
házasodtak össze Malibun, ahol Aniston 
megesküdött, hogy elkészíti Pitt kedvenc banana 
splitjét és Pitt megígérte, hogy megtanulja 
beállítani a termosztátot. 

 

5. Known forever as the 
loveable Chandler in the hit 
US show 'Friends', Matthew 
Perry began writing his own 
TV comedy in 1993 and one 
year later sold it to Universal 
Television.It was based on a 
group of six attractive twenty-somethings, who 
complained about their jobs, relationships, and 
getting old. The network declined the pilot 
because it was already developing a similar 
sitcom, called 'Friends'. 

 

5. Matthew Perry, aki az 
amerikai sorozat, a 
Jóbarátok szeretnivaló 
Chandlereként vált örökre 
híressé, 1993-ban kezdte el 
írni saját TV komédiáját, és 
egy évvel később eladta azt 
a Universal Televisionnak. A történet hat vonzó 
huszonévesről szólt, akik a munkájukról, 
kapcsolataikról és az öregedésről panaszkodnak. 
A csatorna visszadobta a tervezetet, mert már 
dolgoztak egy hasonló vígjátéksorozaton, 
melynek címe Jóbarátok volt. 

 

6. Arnold Schwarzenegger's 
childhood was far from 
ideal. His father, Gustav, 
was an alcoholic police 
chief, who clearly favored 
Arnold's brother over his 
thin, less athletic younger 
son. Gustav beat and 
intimidated Arnold. Schwarzenegger later refused 
to attend his father‟s funeral, who died in 1972, or 
his brother‟s, who was killed in a car crash in 
1971. 

 

6. Arnold Schwarzenegger 
gyerekkora távolról sem volt 
rózsás. Apja, Gustav 
alkoholista rendőrfőnök volt, 
aki nyíltan favorizálta Arnold 
bátyját, sovány, kevésbé 
sportos kisebbik fiával 
szemben. Gustav verte és 
megalázta Arnoldot. Schwarzenegger később 
nem ment el apja temetésére, aki 1972-ben halt 
meg, sem a bátyáéra, aki autóbalesetben hunyt 
el 1971-ben. 
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7. Sylvester Stallone is one 
of the most popular 
Hollywood action stars of all 
time. While he waited for his 
acting career to take off, 
Stallone worked all sorts of 
jobs to make ends meet. He cleaned up the lions‟ 
cages at the Central Park Zoo, worked as an usher at 
a movie theater, and even made an appearance in an 
adult film. 

 

7. Sylvester Stallone 
minden idők egyik 
legnépszerűbb 
hollywoodi akció 
sztárja. Míg arra várt, 
hogy beinduljon színészi karrierje, Stallone 
mindenféle munkát elvállalt, hogy megéljen. 
Takarított a Central Park Zoo 
oroszlánketrecében, jegyszedőként dolgozott 
egy moziban, sőt, még egy felnőtt filmben is 
vállalt szerepet. 

 

8. John Joseph Travolta had 
five brothers and sisters. Their 
dad set up a mini theatre in 
their basement as a place for 
them to perform. Around the 
same time Travolta became 
interested with aviation. In 
these early years, Travolta spent most of his money 
on flying lessons – he is now qualified to fly a number 
of different planes including a Boeing 707 airliner. 

 

8. John Joseph 
Travoltának öt fiú- és 
egy lánytestvére volt. 
Apjuk egy mini 
színházat állított fel a 
házuk alagsorában, 
hogy ott játszhassanak. Nagyjából ekkoriban 
kezdett el Travolta érdeklődni a repülés iránt. 
Ezekben a korai években Travolta pénze 
nagy részét repülő leckékre költötte – mára 
jogosítványa van számos különböző gép 
vezetésére, köztük egy Boeing 707 
repülőgépére is. 

 

9. Since an early age, Kimila 
Ann Basinger has suffered 
from panic attacks and 
agoraphobia. She spent up 
to six months at a time 
indoors and is now 
attempting to solve the problem with therapy. 
Basinger, who is a realistic, down to earth woman 
says that “My hand still shakes when I sign 
autographs. I still go and sit in the movies like 
everyone else and look up there and go „God! Movie 
stars! Wow!‟ And I'm in this business.” 

 

9. Kimila Ann Basinger 
fiatal kora óta szenved 
pánik rohamoktól és 
agorafóbiától. Akár hat 
hónapot is a négy fal 
között töltött, most 
terápiával próbálja 
megoldani a problémát. Basinger, egy 
realisztikus nő, aki két lábbal áll a földön azt 
mondja: “Még mindig remeg a kezem, amikor 
autogramot adok. Még mindig úgy megyek 
moziba és ülök ott, mint mindenki más és 
bámulok, és azt gondolom: „Istenem! 
Filmsztárok! Hú!‟ És én is ebben a 
szakmában vagyok.” 
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10. Julia Roberts has offered to 
babysit for Brad Pitt and Angelina 
Jolie as a wedding present. The 
actress has starred together with 
Brad in two films, The Mexican, 
and Ocean's Eleven and was 
happy to hear the news of his engagement to 
Angelina, and has even offered to look after the six 
children they raise.  

 

10. Julia Roberts esküvői 
ajándékként felajánlotta, hogy 
Brad Pitt és Angelina Jolie 
bébiszittere lesz. A színésznő 
két filmben is együtt játszott 
Braddel, A mexikóiban, és az 
Ocean's Eleven –ben és boldog volt, amikor az 
Angelinával való eljegyzése hírét hallotta, még 
azt is felajánlotta, hogy vigyáz hat közösen 
nevelt gyermekükre.  

 

11. Michael Douglas‟ success 
as a producer was the Oscar 
winning „One Flew Over The 
Cuckoo‟s Nest‟ (1975). 
Michael‟s father Kirk, had 
originally bought the movie 
rights because he was hoping 
to play the central role on film. He gave the rights to 
his son who later decided Kirk was too old to play the 
role. Instead the part went to Jack Nicholson who won 
one of the film‟s five Oscars. Kirk was extremely 
angry with Michael for some time for making this 
decision. 

 

11. Michael Douglas sikere 
producerként az Oscar díjas 
„Száll a kakukk fészkére című 
filmmel kezdődött. (1975). 
Michael apja Kirk, eredetileg 
azért vette meg a film jogait, 
mert azt remélte, hogy 
eljátszhatja a film főszerepét. A jogokat átadta 
a fiának, aki később úgy döntött, hogy Kirk túl 
öreg ahhoz, hogy eljátssza a szerepet. Helyette 
Jack Nicholsonnak adta a szerepet, aki öt 
Oscart nyert a filmnek. Kirk rettenetesen 
haragudott Michaelre egy darabig ezért a 
döntéséért. 

 

12. Catherine Zeta Jones was 
born in a working class area of 
Swansea, West Glamorgan. 
Zeta-Jones' interest in 
performing began early when 
little Catherine would invite 
friends and family to watch her 
sing and dance on the living room table. She danced 
and sang favourite Broadway tunes for the 
neighbours and proud family members. The fortunes 
of the Catholic Jones' rose when her parents won 
£100,000 on Bingo, and were able to move to a more 
middle-class neighbourhood. 

 

12. Catherine Zeta Jones 
Swansea egyik 
munkásnegyedében született, 
West Glamorganban. Zeta-
Jones érdeklődése a 
színjátszás iránt korán 
kezdődött, amikor a kis 
Catherine meghívta barátait és családtagjait, 
hogy nézzék, amint énekel és táncol a nappali 
asztalán. Kedvenc Broadway slágereit adta elő 
a szomszédoknak, és a büszke 
családtagoknak. A katolikus Jones család 
szerencsecsillaga akkor ragyogott fel, amikor a 
szülők 100 000 fontot nyertek Bingón, és egy 
polgáribb környékre tudtak költözni. 
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13. Catherine Zeta Jones chose 
to give birth listening to Tom 
Jones' songs. The Mask of 
Zorro actress insisted on having 
What's New Pussycat playing in 
the background while she 
pushed son Dylan Michael 
Douglas into the world in 
August 2000. Tom told The Sun newspaper: 
"People have said to me a few times that children 
have been conceived while my music has been 
played. But I think one of my biggest compliments 
I had was when Catherine Zeta Jones was giving 
birth to her first child.” 

 

13. Catherine Zeta Jones 
úgy döntött, szülés közben 
Tom Jones dalait hallgatja. A 
Zorro álarca című film sztárja 
ragaszkodott hozzá, hogy a 
What's New Pussycat 
szóljon a háttérben, miközben világra hozta Dylan 
Michael Douglast 2000 augusztusában. Tom azt 
nyilatkozta The Sun nevű lapnak: "Néhányszor 
már mondták nekem, hogy gyerekek fogantak, 
miközben az én zeném szólt. De azt hiszem, az 
egyik legnagyobb bók, amit valaha kaptam, az az, 
hogy Catherine Zeta Jones erre szülte első 
gyermekét.” 

 

14. Thomas Cruise Mapother 
IV was born to father Thomas 
Mapother III, an electrical 
engineer, and mother Mary 
Lee Pfeiffer. His parents 
moved house often and by the 
time he was 14, Cruise had 
attended fifteen different schools in the US and 
Canada. Cruise dropped the name Mapother 
when his father refused to pay child support. He 
then started a seminary to become a priest (at age 
14) but gave up after a year. 

 

14. Thomas Cruise 
Mapother IV apja Thomas 
Mapother III, elektromérnök 
volt, anyja Mary Lee 
Pfeiffer. Szülei gyakran 
költöztek, és mire 14 éves 
lett, Cruise tizenöt 
különböző iskolába járt az USA-ban és 
Kanadában. Cruise elhagyta a Mapother nevet, 
amikor apja megtagadta, hogy gyermektartást 
fizessen. Aztán elkezdte a papi szemináriumot (14 
éves korában) de egy év után abbahagyta. 

 

15. On 23 May 2005, the 
normally serious Tom Cruise 
surprised the world with "that 
couch-jumping incident" on 
'The Oprah Winfrey Show' 
when he excitedly announced 
his love for Katie Holmes. The American TV Guide 
magazine named this the number one Celebrity 
Meltdown Ever. The expression "jumping the 
couch", meaning to go emotional in public, quickly 
became popular in public speech. 

 

15. 2005. május 23-án az 
egyébként komoly Tom Cruise 
meglepte a világot azzal a 
bizonyos "kanapé-mászó 
jelenettel" a 'The Oprah 
Winfrey Show'- n, amikor 
izgatottan jelentette be Katie 
Holmes iránti szerelmét a 
világnak. Az amerikai TV Guide magazin a 
„Minden idők első számú celeb őrjöngésének” 
nevezte az eseményt. A kifejezés "jumping the 
couch" (felugrani a kanapéra), - jelentése: 
nyilvánosan érzelmeket kimutatni - gyorsan 
elterjedt a közbeszédben. 
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16. Halle Berry was born to an 
African American father and a 
white mother on 14 August 
1966, Berry had difficulty as a 
child, she didn‟t fit either in the 
black community or the white. 
Halle Berry is living proof that 
some models can act. She 
was the first African American woman to win the Best 
Actress Oscar for her part in „Monsters Ball‟ - the 
story of a woman who has an affair with a racist ex-
jailer who oversaw the execution of her husband. 

 

16. Halle Berry afro-amerikai 
apától és fehér anyától 
született 1966. augusztus 
14-én. Berrynek nehéz 
gyermekkora volt, mivel sem 
a fekete, sem a fehér 
közösségbe nem illett 
igazán. Halle Berry élő 
bizonyítéka annak, hogy egyes modellek tudnak 
játszani. Ő volt az első afro-amerikai nő, aki 
elnyerte a Legjobb színésznőnek járó Oscart, a 
Szörnyek keringője című filmért – a történet 
főhőse egy nő, aki viszonyt kezd egy rasszista 
volt börtönőrrel, aki férje kivégzését felügyelte. 

 

17. Age can do nothing to stop 
Sean Connery from repeatedly 
being voted 'The sexiest male 
on Earth'. Connery has never 
lost his good looks or his 
Scottish accent despite his 
years or the nationality of the 
character he played. He said sticking to a Scottish 
accent was out of respect for his country. 

 

17. Nem fog a kor Sean 
Connery-n, akit többször 
választottak meg a Föld 
legszexibb férfijának. Connery 
nem veszítette el sármját, 
mint ahogy skót akcentusát 
sem, függetlenül az évei 
számától, vagy az általa játszott karakter 
nemzetiségétől. Elmondása szerint a skót 
akcentus megőrzése hazája iránti tiszteletének 
jele. 

 

18. Thomas Sean Connery grew 
up in a very poor neighborhood 
known as "the street of a 
thousand smells" for the stink of 
the local rubber mill and several 
breweries that always filled the 
air. His home was a two-room 
flat "where the baby slept in a drawer because his 
parents couldn't afford a crib.”  

 

18. Thomas Sean Connery 
nagyon szegény környéken 
nőtt fel, melyet csak úgy 
neveztek, "az ezer szag 
utcája", a helyi gumigyár és a 
számos sörfőzde bűze miatt, 
amely betöltötte a levegőt. 
Otthona egy kétszobás lakás volt, "ahol a 
csecsemő egy fiókban feküdt, mert a szülők nem 
tudtak bölcsőt venni.”  
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19. Actor, director, 
producer and piano 
virtuoso, Sir Anthony 
Hopkins often spent time 
alone as he was growing 
up: due to his dyslexia he 
preferred to paint and play the piano to making 
friends at school. Hopkins recalls: “I was lousy in 
school: a real jerk, an idiot. I was antisocial and 
didn‟t bother with the other kids… I didn‟t know what 
I was doing there. That‟s why I became an actor.” 

 

19. A színész, rendező és 
zongora virtuóz, Sir Anthony 
Hopkins gyakran volt 
egyedül, amikor gyermek volt: 
diszlexiája miatt szívesebben 
festett és zongorázott, 
mintsem társaival barátkozott. 
Hopkins így emlékszik vissza: “Semmirekellő 
voltam az iskolában: egy igazi bunkó, egy idióta. 
Antiszociális voltam, és nem érdekelt a többi 
srác… Fogalmam sem volt, mit keresek ott. Ezért 
lettem színész. 

 

20. Jodie Foster was talented and 
bright child from the start, she 
began talking at nine months and 
had taught herself to read by the 
time she was 3 years old. She 
never took an acting class, she 
started to work in show business 
in 1968. From there, she became a busy child 
actress, with Brandy Foster always by her side, 
playing the dual role of manager and mother. "My 
mom managed me when I was young," Foster later 
recalled. "I still treasure her impact.  

 

20. Jodie Foster kezdettől 
tehetséges, okos gyerek volt, 
kilenc hónaposan beszélni 
kezdett,  és három évesen 
magától megtanult olvasni. 
Soha nem tanult színjátszást, 
1968-ban kezdett el a show 
businessben dolgozni. Onnantól kezdve keresett 
gyerekszínész volt, és Brandy Foster mindig 
mellette volt, úgy, mint menedzser és anya 
egyszerre. "A mamám menedzselt, amikor kicsi 
voltam," idézte fel Foster később. "Ma is hálás 
vagyok a jelenlétéért”.  

 

21. In 1995, just before the 
actor's U.S. film debut, Nine 
Months, Hugh Grant was arrested 
in a parked car with Hollywood 
prostitute Divine Brown. The 
scandal and his pictures instantly 
circulated through the media. It 
was followed by an apology on The Tonight Show to 
then-girlfriend Elizabeth Hurley. The public scandal 
did little harm to Hugh Grant's career. 

 

21. 1995-ben, röviddel 
amerikai filmje, az Áldatlan 
állapotban bemutatója előtt, 
Hugh Grantet letartóztatták 
egy parkoló autóban egy 
hollywoodi prostituálttal, Divine 
Brownnal. A botrány és a róla 
készült képek azonnal bejárták a világsajtót. Ezt 
egy bocsánatkérés követte a The Tonight Show 
–ban akkori barátnőjéhez, Elizabeth Hurleyhez. A 
nyilvános botrány nem sok kárt tett Hugh Grant 
karrierjében. 
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22. Nicolas Cage was born 
Nicolas Coppola. He is the 
nephew of film director Francis 
Ford Coppola and, as a youth, 
visited his uncle often at his 
San Francisco home. He 
changed his name to Nicolas Cage as a way to 
separate his identity from that of his famous uncle. 
He chose the name Cage as a tribute to comic-book 
superhero Luke Cage. 

 

22. Nicolas Cage Nicolas 
Coppola néven született. A 
filmrendező Francis Ford Coppola 
unokaöccse, és fiatal korában 
gyakran látogatta nagybátyját 
otthonában, San Franciscoban. 
Nevét Nicolas Cage-re 
változtatta, hogy elhatárolja magát híres 
nagybátyjától. A Cage nevet a képregény 
szuperhős Luke Cage után választotta. 

 

23. Robin Williams was bullied 
badly during childhood for 
being chubby and often spent 
much of his time playing alone 
in the family's large home to 
avoid his tormentors. 
Eventually, he overcame his 
overweight label though by joining the wrestling and 
tracks teams, and realised he could make the other 
children laugh as a way of gaining respect from 
them. 

 

23. Robin Williamset sokat 
bántották gyermekkorában, 
mert pufók volt, és gyakran 
ideje nagy részében egyedül 
játszott a család hatalmas 
otthonában, hogy elkerülje 
kínzóit. Végül azonban 
levetkőzte a túlsúlyos címkét, amikor belépett a 
birkózó és atlétikai csapatba, és rájött, úgy is 
meg tud más gyerekeket nevettetni, hogy 
tiszteletet vált ki belőlük. 

 

24. Johnny Depp and his family 
moved frequently to 
accommodate his father's job, 
finally landing in Miramar, 
Florida, when Johnny was 
seven years old. The family 
lived in a motel for nearly a year, 
until his father found a job. Depp hated his new 
home and, by the age of 12 began smoking and 
experimenting with drugs. "Puberty was very 
vague," he has said. "I literally locked myself in a 
room and played guitar." 

 

24. Johnny Depp és 
családja gyakran költözött 
apja munkája miatt, végül 
Miramarban, Floridában 
telepedtek le, amikor 
Johnny hét éves volt. A 
család egy motelben élt majdnem egy évig, amíg 
az apja munkát talált. Depp utálta az új otthonát, 
és 12 éves korára elkezdett dohányozni és 
drogokkal kísérletezett. „A kamaszkor nagyon 
homályos volt " mondta. "Gyakorlatilag 
bezárkóztam egy szobába, és gitároztam." 

 

 

 

 

 

http://www.biography.com/people/francis-ford-coppola-9257168
http://www.biography.com/people/francis-ford-coppola-9257168
http://www.biography.com/people/francis-ford-coppola-9257168
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25. On fame, Kristen Stewart 
told Vogue: "People expect it 
to be easy because there you 
are, out there, doing the thing 
that you want and making 
lots of money out of it. But, 
you know, I'm not that smooth. I can get clumsy 
around certain people. Like if I were to sit down and 
think, 'OK, I‟m really famous, how am I going to 
conduct myself in public?'" 

 

25. Kristen Stewart ezt mondta 
a Vogue-nak a hírnévről: "Az 
emberek azt képzelik, hogy ez 
nagyon könnyű, mert ott vagy, 
a nyilvánosság előtt, azt 
csinálod, amit akarsz, és sok 
pénzt keresel vele. De tudják, 
én nem vagyok ilyen simulékony. Bizonyos 
emberek között zavarban vagyok. Olyan, mintha 
leülnék, és elgondolkodnék: 'OK, híres vagyok, de 
hogy fogok viselkedni nyilvánosan?'" 

 

26. As an unconventionally 
small actor, DeVito says he 
longed to be taller as a youth. 
He recalls, "I was suffering; I 
couldn't slow-dance with the 
girls I wanted to because my 
face would be in a spot where 
I might be thought of as moving too fast." His height 
also made him a target for neighbourhood bullies. 
"But I had a lot of friends who helped me." DeVito 
remembers. 

 

26. Szokatlanul alacsony 
színészként DeVito azt 
mondja, fiatalon vágyott rá, 
hogy magasabb legyen. Így 
emlékszik vissza: 
"Szenvedtem; nem 
Iassúzhattam a lányokkal, 
akikkel szerettem volna, mert 
az arcom olyan pontnál lett volna, ahol azt 
gondolták volna, túl gyors vagyok." Magassága 
miatt a környékbeli gyerekek ugratásának 
céltáblája is volt. "De sok barátom volt, akik 
segítettek." Emlékszik DeVito. 

 

27. In 1978, DeVito 
auditioned for a new NBC 
series called Taxi. Before 
beginning his audition, 
DeVito famously flung the 
script down on the table 
and demanded, "One thing 
I want to know before we start: Who wrote this shit?" 
His wit landed him the part of the cruel cab 
dispatcher Louie DePalma. The show ran for five 
years, and DeVito won an Emmy Award for Best 
Supporting Actor. 

 

27. 1978-ban, DeVito 
meghallgatásra ment egy új NBC 
sorozathoz, a Taxihoz. Mielőtt 
elkezdődött a meghallgatás, 
DeVito lecsapta szövegkönyvét 
az asztalra és azt kiabálta: "Egy 
dolgot szeretnék tudni, mielőtt 
elkezdjük: Ki írta ezt a vacakot?" 
Szellemességével elnyerte a gonosz taxi 
diszpécser, Louie DePalma szerepét. A sorozat öt 
évig ment, és DeVito Emmy díjat nyert legjobb 
mellékszereplőként. 
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28. Whoopi Goldberg is 
among the stars who have 
reached out to Sylvester 
Stallone after his son was 
found dead. Goldberg tweeted 
"A really great guy has lost his 
son today. Sending much love 
to Sylvester Stallone and the 
family. Hug your kids, life can change so quickly, tell 
them how much they mean to you. They are never 
too old to hear it. NO ONE is ever too old to hear 
that they matter." 

 

28. Whoopi Goldberg azok 
között a sztárok között van, 
akik kezüket nyújtották 
Sylvester Stallonénak, miután 
annak fiát holtan találták. 
Goldberg a Twitteren ezt írta: 
"Egy nagyszerű fickó ma 
elvesztette a fiát. Sok szeretetet küldünk Sylvester 
Stallonénak és családjának. Öleljétek meg a 
srácaitokat, az élet olyan gyorsan képes 
megváltozni, mondjátok meg nekik, mennyit 
jelentenek nektek. Soha nem túl idősek ahhoz, 
hogy hallják. SENKI soha nem túl öreg ahhoz, 
hogy azt hallja, ő is számít." 

 

29. Gérard Depardieu was 
born to a father who was an 
illiterate sheet metal worker 
and alcoholic. Depardieu 
dropped out of school and ran 
away from home at the age of 
12. Hitchhiking around Europe, 
he earned money as a door-to-
door soap salesman and as a beach boy in the 
South of France, as well as getting involved in car 
theft and the black market. After a brief time in 
prison, things took a turn for the better when a friend 
encouraged the young Gerard to audition for a Paris 
theatre.  

 

29. Gérard Depardieu apja 
analfabéta fémlemez munkás 
volt és alkoholista. Depardieu 
kimaradt az iskolából és 
elszökött otthonról 12 éves 
korában. Végigstoppolta 
Európát, házaló 
szappanügynökként kereste a 
kenyerét, és beach boyként dolgozott Dél-
Franciaországban, de autólopásba is keveredett, 
és a feketepiacon is próbálkozott. A börtönben 
töltött rövid idő után, a dolgok jobbra fordultak, 
amikor egy barát arra bíztatta a fiatal Gerard-t, 
hogy menjen el egy párizsi színház 
meghallgatására.  

 

30. Comedian Eddie Murphy 
watched a lot of television 
growing up and developed a 
great skill for impressions, 
doing such characters as Bugs 
Bunny, Bullwinkle, and 
Sylvester the Cat. "My mother 
says I never talked in my own voice," Murphy later 
said. 

 

30. A komikus Eddie Murphy sokat 
nézte a televíziót gyerekkorában, 
és jól elsajátította az utánzás 
képességét, olyan karaktereket 
utánozva, mint Tapsi Hapsi, 
Bullwinkle, és Szilveszter, a 
macska. "Anyám azt mondja, 
sohasem beszéltem a saját hangomon," mondta 
később Murphy. 

 

 



 
 
 

12 
 

31. In 1965, Harrison Ford 
signed a $150-a-week contract 
with a young talent 
development scheme run by 
the studio Columbia. After a few 
years Ford‟s roles did not 
increase. By chance, Ford 
turned to carpentry to supplement his income. He 
began by promising to make a pair of tables for a 
friend and despite having no experience as a 
carpenter, he later got a job building a recording 
studio. Learning from books, Ford did a good job 
and was recommended to other Hollywood types as 
“Carpenter to the Stars”.  

 

31. 1965-ben, Harrison Ford 
aláírt egy heti 150 dolláros 
szerződést egy fiatal 
tehetségeket felkaroló 
programmal, mely a 
Columbia stúdióban futott. 
Néhány évvel később Ford 
szerepei nem szaporodtak. Ford véletlenül az 
ácsmesterséghez fordult, hogy kiegészítse 
jövedelmét. Kezdetnek megígérte, hogy készít 
egy pár aszalt egy barátnak, és annak ellenére, 
hogy nem volt gyakorlata az ácsmesterségben, 
később megbízást kapott, hogy egy hangstúdiót 
építsen. Könyvekből tanult, de jó munkát 
végzett, így más hollywoodi helyekre is 
beajánlották, a „Sztárok ácsaként”.  

 

32. By the late-1970s, 
Harrison Ford still had not 
acheved his goals and 
was still working as a 
carpenter. While building 
a doorway in a studio one 
day Ford was spotted by 
Lucas who was casting for a new film. He asked 
Ford to come and read with the other candidates. 
Despite having other actors in mind like Nick Nolte, 
Kurt Russell and Christopher Walken, Lucas soon 
realised he found his man. The film was 'Star Wars'.  

 

32. Az 1970-es évek végére, 
Harrison Ford még mindig 
nem érte el a céljait, és még 
mindig ácsként dolgozott. 
Miközben egy ajtófélfát 
készített egy stúdióban, egy 
napon Lucas, aki éppen egy 
új filmhez keresett 
szereplőket, kiszúrta magának Fordot. 
Megkérte, hogy olvasson fel a többi jelölttel 
együtt. Annak ellenére, hogy olyan 
színészekben gondolkodott, mint Nick Nolte, 
Kurt Russell és Christopher Walken, Lucas 
hamar felismerte, hogy megtalálta az ő 
emberét. A film címe a Csillagok háborúja volt.  

 

33. As young man, Emmy and 
Golden Globe winner Thomas 
William Selleck had planned to 
study architecture, but when 
he attempted to sign up for his 
course he found architecture 
was already full. “Acting was 
right next to it. So I signed up for acting instead,” he 
later admitted.  

 

33. Fiatalemberként az 
Emmy- és Golden Globe-
díjas Thomas William 
Selleck úgy tervezte, 
hogy építészetet tanul, 
de amikor megpróbált 
beiratkozni a kurzusára, kiderült, hogy építészet 
már betelt. “A színjátszás kurzus éppen 
mellette volt. Így hát helyette színjátszásra 
iratkoztam be,” ismerte be később. 
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34. In 1979, Tom Selleck was 
cast in Magnum P.I. and he 
was also cast to play Indiana 
Jones in Steven Spielberg‟s 
Raiders of the Lost Ark. 
However, the producers of 
„Magnum, P.I.‟ would not 
release him from his contract. 
Selleck passed on the film 
role, which then went to Harrison Ford. In a twist 
of fate, it turned out the shooting of Magnum was 
delayed for more than six months, which meant 
that Selleck probably would have been able to 
complete both roles. 

 

34. 1979-ben, Tom Sellecket 
kiválasztották Magnum 
szerepére, és kiválasztották 
Indiana Jones szerepére is 
Steven Spielberg filmjében, az 
Elveszett ereklyék 
fosztogatóiban. Azonban a 
Magnum producerei nem 
akarták elengedni őt. Selleck 
visszautasította a filmszerepet, amelyet így 
Harrison Ford kapott meg. A sors furcsa fintora, 
hogy kiderült, a Magnum forgatása több mint hat 
hónapot késett, ami azt jelenti, hogy Selleck 
valószínűleg mindkét szerepet el tudta volna 
játszani. 

 

35. In 1969, Alain Delon 
and his wife found 
themselves at the center 
of a massive scandal 
when their bodyguard 
was found shot to death, 
his body left in a garbage 
dump. The investigation into his killing threatened 
to bring down many of France's most prominent 
celebrities and politicians in a dirty web of murder, 
drugs, and sex. Many predicted the decline of 
Delon's career, but he won the tabloids over.  

 

35. 1969-ben, Alain Delon és a 
felesége egy hatalmas botrány 
közepében találta magát, 
amikor a testőrüket agyonlőtték, 
és a holttestét egy 
szeméttelepen találták. A 
gyilkosság körülményeinek 
vizsgálata során Franciaország 
számos prominens személyiségének, 
politikusának jó hírneve került veszélybe 
gyilkosság, drogok és szex mocskos hálójában. 
Sokan Delon karrierjének végét jósolták, de ő 
győzött a bulvársajtó fölött. 

 

36. Pierce Brosnan attended 
school at Elliott 
Comprehensive, where he was 
teased and bullied about his 
Irish accent - in fact, his 
nickname was "Irish". In order 
to avoid continued 
persecution, he trained himself to speak with an 
English accent, and wound up speaking with a 
Cockney (London) sound. 

 

36. Pierce Brosnan az Elliott 
Általános Iskolába járt, ahol 
csúfolták, bántották ír 
akcentusa miatt – ami azt illeti, 
a gúnyneve "Irish" volt. Hogy 
elkerülje a folytonos 
üldöztetést, gyakorolta az angol 
kiejtést, és egészen a Cockney (londoni) 
hangzásig vitte. 
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37. Colin Andrew Firth‟s 
parents, David and Shirley 
Firth, worked as academic 
lecturers in Nigeria until Colin 
was 4, and then settled in 
England. Firth's family, who 
was loving but poor, tried to 
keep up an intellectual curiousity in their children. 
That academic interest all but disappeared when 
Colin began attending King's School in a tough area 
near his Hampshire. To avoid beatings and bullying 
from the kids at school, Firth adopted the rough, 
local accent of his fellow classmates. Frequently 
absent, he performed so badly on his final exams 
that he had to retake English. 

 

37. Colin Andrew Firth szülei, 
David és Shirley Firth, 
egyetemi oktatóként dolgoztak 
Nigériában Colin 4 éves 
koráig, aztán Angliában 
telepedtek le. Firth szerető, de 
szegény családja próbálta 
fenntartani az intellektuális érdeklődést a 
gyermekeiben. Ez az akadémikus érdeklődés mind 
elszállt, amikor Colin elkezdett járni a King's 
School-ba egy rossz környéken, Hampshire 
közelében. Hogy elkerülje a verést, és a zaklatást 
az iskolatársaitól, Firth felvette osztálytársai 
kemény, helyi akcentusát. Gyakran hiányzott, így 
olyan rosszul teljesített az érettségin, hogy 
angolból javító vizsgát kellett tennie. 

 

38. Let's face it, no matter how 
hard Colin Firth tries to avoid the 
stereotype, 90% of the female 
population will always think of 
him as Mr Darcy in 'Pride & 
Prejudice'. Thanks to him 
women of all ages can now appreciate the joys of 
corsets, riding boots, and even sideburns. Colin 
Firth, we salute you.  

 

38. Nézzünk szembe a 
tényekkel: bármennyire is 
próbál Colin Firth kibújni a 
sztereotípia alól, a női 
népesség 90% -a mindig Mr 
Darcy-ként fog rá emlékezni a 
Büszkeség és balítéletből. Neki 
köszönhetően nők generációi tanulták meg 
értékelni a fűző, a lovaglócsizma, sőt, a 
pofaszakáll örömeit. Colin Firth, tisztelgünk Ön 
előtt. 

 

39. Benjamin Géza Affleck 
suffered an emotional crisis 
when his parents divorced. 
The relationship break-up 
was blamed on Tim‟s 
"severe, chronic problem with 
alcoholism". Tim left for the 
Recovery Centre in Palm 
Springs, got back on his feet, and today works as a 
drugs counsellor for people in rehabilitation. 

 

39. Benjamin Géza Affleck 
érzelmi válságon ment 
keresztül szülei válásakor. A 
kapcsolat megromlásának 
okaként Tim "súlyos, 
krónikus alkohol problémáját 
nevezték meg". Tim 
rehabilitációs központba 
ment Palm Springsbe, talpra állt, és ma 
tanácsadóként dolgozik drog rehabilitációban részt 
vevő emberekkel. 
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40. Tony Curtis was born 
Bernard Schwartz on June 
3, 1925 to Hungarian 
Jewish immigrants. In 1933, 
during the financial crisis of 
the Great Depression, 
Curtis' parents could no 
longer care for the boys 
financially. Tony and Julius were placed in a state 
institution, where the boys were frequently 
involved in conflicts with anti-Semitic youngsters 
who often threw stones and started fistfights with 
the brothers. In 1938, Julius was hit by a truck and 
killed. He was 12 years old. 

 

40. Tony Curtis Bernard 
Schwartz néven született 
1925. június 3-án magyar 
zsidó bevándorló 
családba. 1933-ban, a 
nagy gazdasági 
világválság idején, Curtis 
szülei többé nem tudták 
fiaikat eltartani. Tony és Julius állami intézetbe 
került, ahol a fiúk gyakran kerültek konfliktusba 
antiszemita fiatalokkal, akik nem egyszer 
kövekkel dobálták a testvéreket és ökölharcba 
keveredtek velük. 1938-ban Juliust elütötte egy 
teherautó és meghalt. 12 éves volt. 

 

 

 


