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     Książka dostępna także jako:  

Wstrząsająca historia pełna 
okrucieństwa i namiętności 

Młodzieńcze lata geniusza zbrodni, 

który  stał  się  symbolem okrucieństwa 

i zła. O jego duszę toczy się prawdziwa 

walka i żadna strona nie zamierza 

odpuścić. Niesamowita mieszanina 

sprzecznych emocji, zmysłowość i ma-

kabra, stale przeplatające się na 

stronach popularnej, trzymającej w na-

pięciu i rozpalającej wyobraźnię  

powieści. 

 

 

Czwarty tom książki o Hannibalu 

Lecterze, nurtującej postaci świa-

towej literatury i filmografii.  
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Hannibal. Po drugiej stronie maski jest 

prawdopodobnie jedną z najlepszych 

książek, jakie kiedykolwiek czytałem. 

Hannibal Lecter pozostanie ze mną 

przez długi czas i nie mogę się 

doczekać, aby ponownie przeczytać 

historię jego początku. 

 

Ta książka była dla mnie absolutnie 

porywająca. Hannibal Lecter jest tak 

zagadkowy, że poznanie jego po-

chodzenia było dla mnie koniecznością. 

 

Naprawdę podobało mi się Hannibal. 

Po drugiej stronie maski, bardziej niż 

jakakolwiek inna książka z tej serii. 

Thomas Harris zawsze był mistrzem 

gawędziarza,  ale   tutaj   czuję,  że jest 

w najlepszym wydaniu. 

 

Opinie z portalu Goodsreads 



Czy wiesz że…? 

 

Pierwowzorem postaci Hannibala 

Lectera był Salazar,  więzienny  lekarz 

z meksykańskiego miasta Monterrey. 

Harris spotkał się z nim w 1964 roku w 

więzieniu, gdy przyjechał prze-

prowadzić wywiad z jednym z osa-

dzonych, skazanym za zabójstwo trójki 

młodych ludzi. Doktor Salazar ura-

tował życie temu przestępcy, gdy ten 

próbował zbiec z więzienia.  

Thomas Harris 

Polecamy  

również  

poprzednie 

części serii 

Urodzony   11   kwietnia   1940 roku w 

Jackson w stanie Tennessee. We 

wczesnym dzieciństwie wraz ze swoją 

rodziną przeniósł się do Rich w stanie 

Missisipi. Pisarz, autor thrillerów psy-

chologicznych znanych na całym świacie. 

Zdobywca nagrody literackiej Anthony 

Award. W 1975 r. zadebiutował powieścią 

Czarna niedziela. Największą popu-

larnością przyniosły mu książki o Han-

nibalu Lecterze, wszystkie zostały zekra-

nizowane. 


