
PODZIM 2007

JEDEN Z NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH SERIÁLŮ POSLEDNÍCH LET 
UVEDE TV NOVA

(Prison Break)
DOSTAT SE DOVNITŘ, ZNAMENÁ DOSTAT SE VEN. 

KULTOVNÍ SERIÁL USA

OD 19. ZÁŘÍ 2007 
KAŽDOU STŘEDU VE 21:20 NA NOVĚ

www.nova.cz
Pro více informací kontaktujte tiskovou mluvčí TV Nova 

Veroniku Šmítkovou, tel.: 233 100 239
e-mail: veronika.smitkova@novatv.cz



PODZIM 2007

CENY 

Pilotní díl seriálu poprvé uvedla na televizní obrazovky společnost TV Fox v roce 2005. Hned od začátku si v USA získal ohromné 
množství fanoušků a obdivovatelů. Sledovat osudy Michaela Scofi elda a jeho bratra Lincolna Burrowse již měly možnost milióny 
diváků. Seriál se vysílal například i v Kanadě, Austrálii, Francii, Belgii, Anglii, Dánsku, Itálii, Nizozemí, Irzaeli, Novém Zélandu, 
Turecku, Indonésii, Malajsii, na Slovensku, v Polsku a dalších zemích.

O úspěšnosti seriálu Prison Break svědčí množství nominací a cen, které za dva a půl roku od svého uvedení, získal. Jedno z nejvyš-
ších ocenění obdržel v roce 2006 v soutěži People‘s Choice Awards za nejoblíbenější televizní seriál roku. Ve stejném roce to např. 
ještě byly nominace na Zlatý Glóbus za nejlepší dramatický seriál a nejlepšího herce v hlavní roli pro Wentwortha Millera a cena 
Emmy pro Marka Helfricha za nejlepší střih seriálu (pilotní díl) pro komerční televizi. 

O SERIÁLU
Stavební inženýr Michael Scofi eld je zoufalým mužem v zoufalé situaci. Jeho bratr, Lincoln Burrows, byl odsouzen za vraždu 

a čeká na trest smrti ve Státní věznici Fox River. I přes důkazy proti Lincolnovi je Michael přesvědčený o jeho nevině. S blížícím se 

termínem popravy Lincolna Burrowse přepadne Michael se zbraní v ruce banku. O peníze mu nejde, jeho jediným cílem je, dostat 

se za svým bratrem. Během soudu přijme klidně a bez odvolání pětiletý trest ve vězení, má ale jednu podmínku – odpykat si jej ve 

vězení, které je nejblíže jeho rodného Chicaga. A tak putuje do Fox River. Tam nepřichází s prázdnou. Má u sebe kompletní plány 

vězení a v hlavě vypracovaný itinerář, jak dostat Lincolna ven a prokázat, že je nevinný. Ve vězení se však věci nemají úplně tak, 

jak si představoval. Musí mj. čelit dozorci, kapitánu Bellickovi, který si na něj ihned po nástupu do vězení zasedne, a také některým 

spoluvězňům, kteří by rovněž rádi utekli. Navíc se v nebezpečí ocitá i rodina Lincolna Burrowse, protože za případem stojí někdo 

vysoce postavený, pro nějž je Burrowsova poprava velmi důležitá.

Napětí, dynamika, zajímavě vyprofi lované postavy, výborné herecké výkony – to jsou přednosti seriálu Prison Break, který donutí 

každého diváka prožívat s hrdiny jejich těžký osud a úsilí dostat se na svobodu.

OSOBY A OBSAZENÍ

WENTWORTH MILLER Michael Scofi eld

DOMINIC PURCELL Lincoln Burrows 

ROBIN TUNNEY Veronica Donovan

AMAURY NOLASCO Fernando Sucre

WADE WILLIAMS kpt. Brad Bellick

MARSHALL ALLMAN LJ Burrows

PETR STORMARE John Abruzzi

SARAH WAYNE CALLIES Dr. Sara Tancredi

PAUL ADELSTEIN Agent Paul Kellerman

ROBERT KNEPPER Theodore Bagwell

STACY KEACH Warden Henry Pope

MUSE WATSON Charles Westmoreland

ROCKMOND DUNBAR Benjamin Miles Franklin

FRANK GRILLO Nick Savrinn
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Lincoln Burrows
Číslo vězně: 79238 

Zločin: vražda prvního stupně spojená s útokem střelnou zbraní
Trest: smrt popravou na elektrickém křesle 
Možnost propuštění na podmínku: žádná

Poznámky:

Poté, co Lincolna vyhodili ze střední školy Morgan Park High School v 10. ročníku, dostal se mnohokrát do problémů se zákonem. 
Byl odsouzen na 2 měsíce za krádež, na 3 měsíce za poškození majetku, na 6 měsíců za ublížení na zdraví, na 6 měsíců za pře-
chovávání drog, na 10 měsíců za ublížení na zdraví. Teď čeká na trest smrti za vraždu 1. stupně.
Při obhajobě se Burrows bránil, že je nevinný, byl však shledán vinným ve všech bodech obžaloby týkající se smrtí Terrence Stead-
mana, washingtonského lobbyisty a bratra viceprezidentky USA Caroline Reynolds.
Jeho poprava, stanovená na 12. května, byla odložena, protože se objevily nové důkazy. Nový termín popravy: 26. květen.
• • •

Vězeň má povolená setkání se svým advokátem Timem Gilesem, synem LJ Burrowsem a jeho matkou Lisou Rix. Má schváleno 
vykonávat vězeňské práce. 

Herec: Dominic Purcell
17. 2. 1970, Wallasey, Merseyside, Velká Británie
Vyrůstal v Austrálii, kde vystudoval Western Australian Academy of Performing Arts. Jeho spolužáky byli Hugh Jackman a Frances 
O´Connor. Po promoci Purcell rychle získal hlavní roli v australském televizním seriálu Raw FM.
Televize: John Doe, First Daughter, Bílá velryba. 
Divadlo: Anthony a Cleopatra, Andělé v Americe, Romeo a Julie.
Filmy: Mission: Imposible 2, Blade: Trinity, Equlibrium, Visitors.

Michael Scofield
Číslo vězně: 94941

Zločin: ozbrojená loupež

Trest: 5 let

Možnost propuštění na podmínku: za 2 roky a 6 měsíců

Poznámky: 

Vězeň Michael Scofi eld (s čistým záznamem) byl usvědčený z ozbrojené loupeže při pokusu odcizit přes půl miliónu dolarů 

z pobočky United Savings Bank v centru Chicaga. Při soudním procesu Scofi eld nepřednesl nic na svou obhajobu a požadoval 

odsedět si trest v zařízení prvního stupně blízko jeho rodného Chicaga. 

Scofi eld vystudoval střední školu Morton East High School, později promoval na Magna Cum Laude s titulem B.S. v oboru staveb-

nictví, titul M.S ve stejném oboru získal na Loyolské univerzitě v Chicagu. Před spácháním trestného činu byl zaměstnaný jako 

stavební inženýr v prestižní fi rmě Middleton, Maxwell a Schaum, která dělala stavební návrh vězeňského komplexu Fox River.

• • •

Vězeň má povolené návštevy obhájkyně Veroniky Donovanové. Má souhlas vykonávat vězeňské práce. 

Herec: Wentworth Miller

2. 6. 1972, Chipping Norton, Oxfordshire, Velká Británie

Vyrůstal v Brooklynu v New Yorku a na Princetonské univerzitě vystudoval anglickou literaturu. Po promoci odjel do Los Ange-

les, kde byl zaměstnán v malé produkční společnosti, pracující pro fi lm a televizi. Brzy si ale začal plnit dětské sny o tom, že 

bude herec. Postupně dostával roličky v seriálech, jako např. Buffy, přemožitelka upírů, Pohotovost, Dinotopie, až přišly role ve 

fi lmech, jako např. Lidská skvrna či Underworld.
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John Abruzzi
Číslo vězně: 81004

Zločin: vražda druhého stupně, podíl na přípravě dvou vražd
Trest: 120 roků

Možnost propuštění na podmínku: žádná

Poznámky:

John Abruzzi, bývalý šéf chicagskeho gangu, je prokazatelně nejneoblíbenějším vězněm ve Fox River. Ostatní vězni si od něj drží 
odstup. Abruzzi je vězeňké kápo a ovlivňuje i přidělování vězeňských prací. 
Byl obviněn ze dvou vražd a z přípravy dalších dvou. Důležité svěděctví v těchto případech, po němž ho porota uznala vinným, 
poskytl Otto Fibonacci. Abruzzi mu později vyhrožoval, což Fibonacciho donutilo vstoupit do programu na ochranu svědků. Abruzzi 
lituje, že neví, kde se Fibonacci nachází. 
• • •

Vězeň má povolené návštěvy obchodních partnerů Philipa Falzoneho a Anthonyho Smallhouse, obchodního manažera Briana 
Knowltona, manželky Sylvie, dcery Nicole a syna Johna. Má schváleno vykonávat vězeňské práce. 

Herec: Peter Stormare
27. 8. 1953, Abrå, Gävlenborgs Iän, Švédsko
Hereckou kariéru zahájil ve švédském Královském národním divadle. V roce 1993 se přestěhoval do New Yorku. Nyní žije v LA 
a točí jak v USA, tak v rodném Švédsku.
TV: Kriminálka Las Vegas, Prison Break.
Filmy: Kletba batří Grimmů, Tuxedo, Minority Report, Kód Navajo, Česká spojka, Tanec v temnotách, Million Dollar Hotel, Armaged-
don, Fargo.

 

Fernando Sucre
Číslo vězně: 89775
Zločin: ozbrojená loupež prvního stupně
Trest: 5 roků

Možnost propuštění na podmínku: za 1 rok a 4 měsíce

Poznámky:

S nenabitou zbraní vyloupil sklad s lihovinami. Policie byla na místě činu dřív, než měl šanci uniknout. Ve Fox River je Sucre vzorný vězeň. Má zájem odsedět si co nejkratší možný trest, aby se co nejrychleji dostal ven a mohl tak být se svou přítelkyní Maricruz Delgado. Chodili spolu dva roky, než Sucreho uvěznili. Před šesti měsíci se Maricruz přestěhovala do New Yorku, kde přijala nabídku pracovat jako nákupčí významného manhattanského obchodu s módou. O měsíc později se přestěhoval do New Yorku i Sucreho bratranec Hector, aby byl blíž Maricruz. 
• • •

Vězeň má povolené návštěvy (2 x za měsíc) Maricruz Delgadové. Může vykonávat vězeňské práce.

Herec: Amaury Nolasco
24. 12. 1970, Portoriko
Rodilý Portoričan. Původně zamýšlel stát se lékařem, ale seznámil se s jedním režisérem, který ho obsadil do televizní reklamy, po níž následovala řada dalších. Po přestěhování do New Yorku studoval na American British Dramatic Arts School. Techniku řeči, práci s postavou a jevištní vystupování piloval na Shakespearových dramatech. Žije v LA a má rád golf a tenis.Televize: Kriminálka Las Vegas, Kriminálka New York, Pohotovost.
Filmy: Transformers, Mr. 3000, 2 Fast 2 Furious. 
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Benjamin Miles Franklin

Číslo vězně: 89416

Zločin: přechovávání kradeného zboží

Trest: 8 let

Zbývající čas trestu: 7 let a 2 měsíce

Možnost propuštění na podmínku: za 3 roky a 2 měsíce

Poznámky:

Po dehonestujícím vyhazovu z armády Spojených států se Miles vrátil domů. Aby uživil manželku a dceru, našel si práci jako 

přepravce kradených věcí, byl však chycen policií. Protože odmítl spolupracovat a označit své komplice, dostává se do věznice 

Fox River.

• • •

Vězeň má povolené návštevy přítele a švagra Dariuse Morgana. 

Herec: Rockmond Dunbar 

11. 1. 1973, Oakland, Kalifornie

 

V TV Guide byl označen za jednu z 50 nevíc sexy hvězd na světě.

Nejvíce je znám z role Kennyho Chadwaye v seriálu Soul Food.

Theodore Bagwell
Číslo vězně: 89632

Zločin: šestinásobný únos, znásilnění a vražda prvního stupně

Trest: doživotí

Možnost propuštění na podmínku: žádná

Poznámky:

Theodore Bagwell (neboli T-Bag) je jeden z nejagresivnějších mužů ve Fox River. Za násilí na zvířatech byl už jako desetiletý 

poslán do polepšovny. Tam poznal Gang čistoty (Purity Gang), bílý rasistický gang. Za ozbrojené přepadení a pokus o vraždu 

byl odsouzený do alabamského Donaldsonova vězení s maximální ostrahou, kde okamžitě zaujal vedoucí postavení v Alianci za 

čistotu. Když ho před čtyřmi lety propustili, okamžitě se vrátil zpět ke zločineckému životu. Znásilnění, vraždy a násilí na dalších 

lidech z něj učinily jednoho z nejhledanějších amerických zločinců. Před 10 měsící skončil znovu ve Fox River. 

• • •

Vězeň je známý jako člen Gangu čistoty. Má povolené návštevy Susan Hollander, může vykonávat vězeňské práce. 

Herec: Robert Knepper

8. 7. 1959, Fremont, Ohio

Vystudoval drama na Northwesternské Universitě.

Televize: Kriminálka Miami, Karneval, Zákon a pořádek: Zločinné úmysly, Západní křídlo, Pohotovost, Star Trek.

Filmy: Dobrou noc a hodně štěstí, Hitman, Mladé pušky 2. 
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David Apolskis
Číslo vězně: 95012

Zločin: krádež

Trest: 5 let 

Zbývající čas trestu: 2 roky

Možnost propuštění na podmínku: za 1 rok

Poznámky:

Apolskis měl vždy šikovné ruce. Na střední škole mu pomohly získat post ve školním fotbalovém týmu, ale v devátém ročníku ho 

začali považovat za neschopného v atletice. A tak přešel na ziskovější využití svého talentu a stal s mistrem kapsářů. V období 

od 14 do 19 let ukradl mj. více než 200 peněženek a 150 hodinek. Byl zatčen, když se pokusil ukrást portmonku policisty, který 

byl mimo službu. Po prohlídce jeho bytu objevila policie vzácnou sbírku basebalových kartiček, ohodnocenou na více jak 300 tisíc 

dolarů, která byla odcizena dva dny před tímto incidentem. Dostal pětiletý trest ve věznici Fox River. 

Herec: Lane Garrison

23. 5. 1980, Dallas, Texas

Po střední škole, když mu bylo 18, odešel do LA, aby se stal hercem, což s mu podařilo. Po miniroličkách v několika seriálech 

a fi lmech ho role Davida Apolskise v seriálu Prison Break učinila dokonce známým hercem.

 

Charles Westmoreland
Číslo vězně: 21562
Zločin:  únos dopravního prostředku, násilné vniknutí, 

neúmyslné zabití a vražda z nedbalosti
Trest: 60 let 
Možnost podmíněného propuštění: za 26 let

Poznámky:
Charles Westmoreland je jedním z nejdéle vězněných zločinců ve Fox River, právě si odpykáva 28. rok svého trestu. První dva roky si odseděl v Arizonské státní věznici. Tam se začalo povídat, že Westmoreland je ve skutečnosti legendární únosce letadla D. B. Cooper, který v roce 1971 zadržoval 727 pasažérů a požadoval výkupné 1,5 miliónu dolarů. Když dostal peníze, vyskočil padákem z letadla do lesů na Severozápadě a už ho nikdo nikdy neviděl. I když žádné přímé důkazy, že Westmoreland je Cooper neexistovaly, našlo se dost nepřímých důkazů, aby vzniklo podezření. Ve Fox River ho spoluvězni, v domnění, že je milionář, ustavičně zastrašovali a útočili na něj, dokonce mu zlomili nos. V posledních letech tělesné hrozby klesly. • • •

Vězeň má povolení starat se o šedou kočku Marilyn; bylo mu to umožněno ještě před zákazem vlastnictví zvířat ve Fox River. 

Herec: Muse Watson
20. 7. 1948, Alexandria, Louisiana
Vystudoval Berea College v Kentucky. Během studií a po nich se intenzivně věnoval divadlu. Zahrál si mj. Hamleta, Stanleyho v Tramvaji do stanice touha, Cervantese v Muži z La Mancha apod.
Televize: Námořní vyšetřovací služba, Myšlenky zločince, Walker Texas Ranger, JAG, Matlock.Filmy: Prokletí bratří Grimmů, The Last Summer, Američtí psanci, Austin Powers, Od soumraku do úsvitu, Tajemství loňského léta: Rok poté.
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Dr. Sara Tancredi

Dr. Sara Tancredi se v životě řídí jednoduchou zásadou: „Buď změnou, kterou chceš vidět ve světě.“

Už od útlého dětství Sara vědela, že chce být doktorkou. Vyrůstala na předměstí Chicaga a vždy doufala, že bude pracovat 

v nemocnici, nebo mít soukromou praxi na pěkném místě. Její tužby se změnily během prvního roku studia na Northwesternské 

univerzitě, kde se obeznámila s pracemi Mahátmy Gandhího. Jeho výzvy k nenásilí přesvedčily doktorku Tancredi vydat se na 

cestu, která by byla ještě více humanitární, a věnovat se kariéře v nejnásilnějším ze všech prostředí: Nápravném středisku Fox 

River. Jako jedna z mála zde zaměstnaných doktorů je zodpovědná za vše, od vedení zdravotních prohlídek, až po vykonávání 

pohotovostní chirurgie. Její práce je šlechetná (získala mnoho humanitárních ocenění), ale také nebezpečná - každý den se 

potýká s násilníky a vrahy. Ona sama však nemyslí na rizika a každý den se odvážně pouští do práce, čímž ale neustále stresuje 

svého otce, guvernéra státu Illinois, Franka Tancrediho. To vše, společně s rozdílným politickým přesvědčením, které oba zastá-

vají, v posledních letech podstatně ochladilo jejich vztah. 

Herečka: Sarah Wayne Callies
1. 6. 1977, Honolulu, Havaj

Dcera univerzitních profesorů. Vystudovala herectví na denverské National Theatre Conservatory. Kromě seriálu Prison Break se 

také objevila v seriálu Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti a v několika fi lmech, mj. Tarzan (2003).

Warden Henry Pope

Ředitel Pope je ve vedení nápravného střediska Fox River už 18 let a hlavním cílem jeho působení je úspěšná resocializace 

zadržených. Touží po tom, aby se prostřednictvím metod jeho práce snížila u vězňů, kteří jsou propuštěni na svobodu, pravdě-

podobnost, že spáchají další zločin. Právě za tímto účelem zřídil důkladný program vězeňských prací, který má pomoci vězňům 

získat zkušenosti v různých řemeslech, jako je například malování, zahradničení či průmyslové práce. Ředitel Pope také řídí 

vzdělávací program na pomoc vězňům, který se může pochlubit různými oceněními. Hlavním cílem tohto programu je pomoci 

vězňům dokončit si středoškolské vzdělání, případně získat bakalářský titul. 

S blížícím se odchodem do důchodu, hledá Pope svého pokračovatele, který by vedl Fox River v podobném duchu jako on.

Herec: Stacy Keach
2. 6. 1941 Savannah, Georgia

Herec, scenárista, skladatel, producent, režisér.

Studoval herectví na univerzitě v Berkeley, na Yale a na londýnské Academy of Music and Dramatic Art. Je jedním z nejznáměj-

ších amerických shakespearovských herců, uznávaný i v Anglii. Je držitelem Zlatého Globu, nominací na ceny Emmy a Tony 

a mnoha dalších ocenění. U nás ho známe hlavně jako Mickeye Spillaneho, soukromé očko ze seriálu Mike Hammer. V 80. letech 

minulého století strávil šest měsíců v anglickém vězení za držení drog. Podle ředitele tamější věznice pak ztvárnil svou roli 

vězeňského ředitele v seriálu Prison Break. 

Televize: Pohotovost, Mike Hammer.

Film: Kukuřičné děti 6, Kult hákového kříže, Útěk z LA, Operace žralok, Falešná identita, Psanci, Ježíš Nazaretský.



Brad Bellick

Kapitán Bellick složil zkoušky na vězeňského dozorce ihned po skončení střední školy a od té doby stále pracuje ve vězení Fox 

River. Po celý čas pomalu ale jistě šplhal po kariérním žebříčku. Před třemi lety, navzdory několika stížnostem vězňů na týrání, 

které se nikdy nedokázalo, byl povýšen do funkce kapitána, což je nejvyšší post, jaký může dozorce získat. V současnosti jeho 

povinnosti zahrnují: pomoc při přepravě vězňů k elektrickému křeslu, řízení programu vězeňských prací ve Fox River a kontrola 

každodenních úkonů vězňů.

 

Herec: Wade Williams
24. 12. 1961, Tulsa, Oklahoma

Po střední škole zamýšlel studovat medicínu na Univerzitě v Tulse, ale rozmyslel si to a vystudoval herectví. Po promoci se věno-

val divadlu. Debutoval ve Shakespearově Zkrocení zlé ženy s Morganem Freemanem a Tracy Ullmanovou a objevil se v Richardu 

III. s Denzelem Washingtonem. V současnosti žije s manželkou a dcerou v Dallasu. Fotografuje, zpívá, hraje na kytaru, harmoniku 

a housle a k jeho koníčkům také patří turistika a jízda na horském kole. 

Televize: Kojak, JAG, Kriminálka Miami, Kriminálka Las Vegas, 24 hodin, Drzá Jordan, Odpočívej v pokoji, Akta X, Walker Texas 

Ranger, Pohotovost.

Filmy: Collateral, Erin Brokovich, Ali. 
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Agent Paul Kellerman

Agent Kellerman ukončil před patnácti lety vysokou vojenskou školu West Point na výbornou. Ihned poté byl vyslán do Kuvajtu, 

kde bojoval ve válce v Perském zálivu, v níž prokázal hrdinství a vysoký morální kredit. Proto jako první ze svého ročníku dosáhl 

hodnosti kapitána. Měl před sebou slibnou kariéru v armádě, ale federální vláda si všimla jeho potenciálu, oslovila ho a nabídla 

mu vedoucí pozici v tajné službě.

O Kellermanově minulosti neexistují žádné záznamy. Všechny jeho osobní složky jsou označené jako důvěrné a je nemožné 

zjistit, v čem spočívá jeho každodenní práce a komu podává hlášení. Ofi ciálně ani není vedený jako člen tajné služby nebo jako 

zaměstnanec americké federální vlády.

Herec: Paul Adelstein
29. 4. 1969, Chicago, Illinois

Vystudoval angličtinu na Bowdoin College v Brunswicku ve státě Maine. Hereckou kariéru začínal s New Crime Productions, 

společností založenou hercem Johnem Cusackem, později pokračoval v divadelní společnosti Steppenwolf. 

Je zpěvákem a kytaristou skupiny Doris, pro níž skládá písně.

Televize: Chirurgové, Taxík, Pohotovost, Beze stopy, Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní zločiny

Film: Collateral, Paměti gejši, Intolerable Cruelty



Veronica Donovan

Navzdory tomu, že Veronica Donovan chodila s mladistvým delikventem Lincolnem Burrowsem během celé střední školy, nikdy 

nedovolila, aby ji pouliční život v illinoiském městě Cicero svedl. Byla výbornou studentkou, získala stipendium na Univerzitě 

Illinois, kde vystudovala politické vědy, poté promovala jako doktorka práv na Bay Law School.

Po skončení studií se přestěhovala zpět do Chicaga, aby získala zkušenosti v oblasti majetkového práva ve fi rmě Glazer a Ross.

I když v životě dosáhla úspěchu, nikdy nezapomněla na své kořeny. Přesto, že neměla žádné zkušenosti s trestním právem, 

obhajovala před nedávnem přítele z dětství - Michaela Scofi elda v kauze ozbrojené loupeže, když její mandant omítl pomoc 

jakéhokoliv advokáta, který mu byl přidělený soudem. V současné době pracuje s Nickem Savrinnem. Pokoušejí se zbavit Lincol-

na Burrowse obvinění z vraždy prvního stupně.

Herečka: Robin Tunney
19. 6. 1972, Chicago, Illinois

Dětství strávila s nejlepší kamarádkou, pozdější herečkou Larou Flynn Boyle, spolu také absolvovaly střední školu. Herectví 

vystovala na chicagské Academy of the Arts. V osmnácti letech odešla do Los Angeles, kde dostala roličky v seriálech a televiz-

ních shows. 

Televize: Dr. House, Zákon a pořádek, Perry Mason

Filmy: Zodiac, Paparazzi, Dokud nás smrt nerozdělí, Vertical Limit, Konec světa, Čarodějky
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LJ Burrows

Donedávna byl LJ normálním klukem z Oak Park, Illinois. Bydlel v pěkném domě se svou matkou Lisou a nevlastním otcem Adri-

anem. Doma pomáhal, ve škole dostával dobré známky a problémům s vyhýbal. Potom však jeho vlastní otec, Lincoln Burrows, 

prohrál poslední soud a bylo stanoveno datum jeho popravy. To ovlivnilo LJ víc, než by si byl připustil, o čemž svědčí zatčení za 

přechovávání marihuany za účelem jejího prodeje a posléze zatčení za vraždu matky a nevlastního otce a další pokus o vraždu. 

LJ se ocitl v Kingman Detention Center v Arizoně. Klíčové důkazy týkající s jeho případu se však ztratily, a tak byl z vězení pro-

puštěn. Jeho současné místo pobytu není známo.

Herec: Marshall Allman
5. 4. 1984, Austin, Texas

Hreckou kariéru zahájil v 15 letech ve fi lmu The History of the Devil. Po přestěhování do Hollywoodu rychle získal role ve fi lmech 

jako Hostage, Shallow Ground a Little Black Book. Objevil s také v několika televizních seriálech, např. Beze stopy, Kriminálka 

Las Vegas, Odložené případy. Zatím ho nejvíc proslavil seriál Prison Break.
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•  Většina scén z vězení byla natáčena ve illinoiském nápravném zařízení „Joliet Prison“. 
•  Autoři nazvali vězení, Fox River, podle stejnojmenné řeky, která protéká západním Chicagem 

a nachází se blízko místa natáčení.

•  Mnoho scén se točilo v bývalé cele masového vraha Johna Wayne Gacyho. Ten však byl věz-
něn v Menardově nápravném institutu.

•  Herec Stacy Keach byl sám v 80. letech 20. století uvězněn ve Velké Británii na šest měsíců 
za držení drog. Ředitel anglické věznice se stal předlohou pro jeho roli ředitele Popea v seriá-
lu Prison Break.

•  Původně měla být k popravě použita smrtelná injekce, ale elektrické křeslo se zdálo tvůrcům 
dramatičtější. Trest smrti není v současné době ve státě Illinois povolen.

•  Postava D. B. Coopera je založena na skutečné postavě únosce letadla v roce 1971, který na 
společnosti Northwest Orient požadoval 200 000 dolarů. Když je dostal, vyskočil s padákem 
a s bankovkami z letadla. Nikdy nebyl chycen.

•  Wentworth Miller, představitel hlavní postavy, Michaela Scofi elda, dostal roli „na poslední 
chvíli“. Týden po castingu začal natáčet.

•  Michael Scofi eld má tetování po celém těle. Namalovat je herci Millerovi trvalo 4,5 hodiny 
a muselo se kompletně obnovovat každý týden.

•  Účes Theodora Bagwella byl na požádání jeho představitele Roberta Kneppera vytvořen podle 
sestřihu jeho učitele přírodovědy.

•  Zkratka LJ (Burrows) znamená Lincoln Junior.

ZAJÍMAVOSTINick Savrinn

Když Savrinn ukončil studium na Columbia Law School, všechny prestižní manhattanské právní fi rmy mu nabízely lukrativní 

místa. Ale on je odmítl a odešel zpět do rodného Chicaga, aby pomáhal nespravedlivě obviněným.

Tento jeho krok v kariéře překvapil některé spolužáky, ne však jeho blízké, či rodinu. Když byly Savrinnimu tři roky, jeho otec byl 

obviněný ze zločinu, který nespáchal. A protože Nick na vlastní kůži zažil, co může způsobit takové falešné obvinění, slíbil si, že 

udělá všechno, co bude v jeho silách, aby nikdo víc nemusel zažít podobně trpký osud.

V průběhu jedenácti let úspěšně očistil 13 klientů v projektu Spravedlnost, kteří společně čelili trestům v úhrnu 300 let vězení 

a pět z nich bylo dokonce odsouzeno na smrt. 

Před nedávnem dosáhl svého nejdůležitějšího úspěchu, když byl jeho otec konečně zbaven viny a osvobozen.

Herec: Frank Grillo
8. 6. 1963, New York

Je podruhé ženatý, z obou manželství má syna. 

Televize: Beze stopy, Kriminálka Las Vegas, Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti.

Filmy: Minority Report.


