Ираклије
Византијски цар, у седмом веку. У време његове владавине Словени насељавају територију Византије.

Јустинијан Први
Византијски цар у шестом веку. Желео је да обнови Римско царство и покорио многе германске народе.
Саставио је Јустинијанов кодекс, зборник закона који је једна од основа модерног законодавства.

Атила
„Бич Божји“ хунски краљ у 5. веку. Порушио је многе градове на територији Римског царства. Погинуо је у
борби са Римљанима.

Осман
Турски вођа за кога се сматра да је оснивач Османског царства. У 13. веку је ујединио племена у
јединствену државу. Његови наследници наставили су да изграђују једну од најмоћнијих држава у историји.

Карло Велики
Владар Франачке државе 768-814. Био је краљ, а 800. је постао цар. Покорио је Баварце, Саксонце и
Остроготе.

Хенрих IV
Немачки цар који се борио са папом Гргуром око инвестируре, односно око права на именовање црквених
великодостојника у Немачкој. Прикаано је његово поклоњење папи у каноси након пораза у борби.

Вилијам Први - Освајач
Енглески краљ 1066-1087. Извршио је реформу вазалних односа у енглеској и све феудалце и вазале
подредио себи. Извршио је и попис имовине свих становника краљевства и то је обједињено у Књизи
страшног суда – Domesday Book.

Фридрих Први Барбароса
Немачки цар у 12. веку. Желео је да успостави моћ Римског царства у чему није успео због неслагања са
папом и италијанским градовима. Погинуо је у току Трећег крсташког похода.

Едвард Трећи
Енглески краљ у 14. веку. Као син француске принцезе, прогласио с краљем Француске што је покренуло
стогодишњи рат између Енглеске и Француске.

Јованка Орлеанка
Сматрајући себе Божјим изаслаником учествовала је у стогодишњем рату против Енглеза. Предводила је
француску војску у неколико победа над енглеском војском. Спаљена је на ломачи 1431. под оптужбом за
јерес.

Ричард Први
Енглески краљ, звани „Лавље срце“. Предводио је Трећи крсташки поход 1189-1192 са француским краљем
Филипом Августом и немачким царем Фридрихом Барбаросом.

