FICHA PERSONAGENS TERROR
Hannibal Lecter

Três primeiros filmes da
franquia

Série Hannibal

Filme Hannibal: A
Origem do Mal

IDADE: Cerca de 50 anos (filme Hannibal e série); em torno de 25 a 30 anos (filme
Hannibal: A origem do mal);
SÉRIE/FILME/LIVRO: Dragão Vermelho, O Silêncio dos Inocentes, Hannibal,
Hannibal: A Origem do Mal (todos disponíveis como filme e livro); série Hannibal.
HISTÓRIA GERAL: Psicopata, canibal, serial killer. Hannibal Lecter é tudo isso e
ainda tem tempo para ajudar a polícia a fazer profiles de criminosos tão perigosos
quanto ele. Ele gosta bastante da carne das bochechas e cérebro humanos.
GATILHO PARA IRRITÁ-LO: Dr. Hannibal Lecter é um personagem muito
meticuloso e raramente cometerá algum deslize que derrube sua máscara de bom
moço, porém, demonstrou muito interesse na personagem Clarice Starling em O
Silêncio dos Inocentes e Hannibal (o filme). Mexer com esta policial novata pode
ser um grande erro se você não quiser atiçar o lado mais cruel e sombrio deste
homem.
GATILHO PARA ACALMÁ-LO: Geralmente calmo por natureza. Gosta de jogar
com o psicológico das pessoas para avaliar suas reações, um bom quebra-cabeça
(não no sentido literal) para ele colocar os pensamentos pode ser uma boa forma
de mantê-lo entretido, mas não enjaulado.
POR TRÁS DA HISTÓRIA: Em Hannibal: A Origem do Mal podemos ver que o
nosso querido vilão era um pequeno garoto inocente no meio da desgraça que era a
segunda guerra. Também podemos descobrir que tudo começou a desandar quando
ele – depois de mais velho – descobre que sua amada irmã mais nova foi morta e
feita de comida para uma quadrilha que havia sequestrado as duas.
MOTIVAÇÕES: O vilão Hannibal surge primeiramente quando seu desejo de
vingança pela morte da irmã vem à tona. O jovem caça um a um os malfeitores e

os mata de forma cruel. Quando vai matar um dos homens, Hannibal descobre que
também havia ingerido a comida feita com a carne de sua própria irmã, o que serve
de gatilho para que sua mente entre em parafuso. Ironicamente também é por
descobrir sobre a irmã que futuramente o nosso vilão acaba virando canibal.

