FICHA PERSONAGENS TERROR
Damien Thorn

A Profecia (2006)

Série Damien

IDADE: 5 anos no filme e 30 anos na série;
SÉRIE/FILME/LIVRO: A Profecia (1976), Damien: A Profecia II (1978), A Profecia
III – O Confronto Final (1981), A Profecia (Remake 2006), Série Damien (2016).
HISTÓRIA GERAL: Quem é que não conhece a história do garotinho que ao
crescer um pouco virar o próprio diabo encarnado? Damien é o personagem central
da trilogia de filmes “A Profecia”, e seria descrito como o próprio anticristo. Sendo o
centro de acontecimentos bizarros, as pessoas ao seu redor e/ou que vão contra
sua ascensão vão morrendo um a um misteriosamente. Ao longo do filme de 2006,
vemos que o objetivo do anticristo é se infiltrar na política para assim, dominar o
mundo.
GATILHO PARA IRRITÁ-LO: Na série de 2016, Damien já é adulto e
particularmente normal, mas ao longo dos episódios, partes de seu passado são
revelados. Quando adolescente ele era muito impulsivo e maltratava pessoas por
diversão, já adulto, o que o irrita é ser enganado e usado e ter as pessoas que ama
machucadas.
GATILHO PARA ACALMÁ-LO: Não atrapalhe seus planos e não tente NUNCA
machucar alguém que ele preze. Ou você pode ter os cães do inferno querendo um
pedaço seu...
POR TRÁS DA HISTÓRIA: No filme, Damien é uma criança inteligente e peculiar.
Ao descobrir que o filho pode ser o anticristo, Robert Thorn (o pai) tenta mata-lo,
mas acaba sendo morto na tentativa. Juntando com a história da série de 2016,
Damien cresceu e se tornou fotógrafo de guerra. Ainda assim ele tem algum
envolvimento com a política e contato com pessoas de suma importância. Aos 30
anos, ele não se lembra direito das coisas que aconteceram em sua infância e se

sente culpado pela morte da mãe. Também é nessa idade que as coisas estranhas
voltam a acontecer ao seu redor e ele descobre ser o centro de adoração de uma
seita criada para servir ao anticristo, além de ser o alvo da Igreja
Católica/Vaticano.
MOTIVAÇÕES: Seu lado perigoso vem à tona quando se sente ameaçado, e na
série, quando algum ente querido é machucado.

