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Notícia anterior Próxima notícia

O inverno chegou na HBO
Episódios de séries como ‘Game of thrones’ foram roubados

Hackers invadiram a rede de computadores da emissora HBO e roubaram informações e episódios inteiros e
inéditos de séries como “Game of thrones” e “Ballers”. Em um e-mail enviado aos funcionários, o presidente da
HBO, Richard Plepler, confirmou a invasão e destacou que a situação é “perturbadora para todos”.

Cersei Lannister. Episódios da 7ª temporada de GoT foram roubados

O site “Entertainment Weekly”, primeiro a noticiar a invasão, confirma o vazamento de um episódio das
séries “Ballers” e “Room 104”, que já estariam disponíveis para download em sites ilegais. Um “material
escrito” sobre o quarto episódio da sétima temporada de “Game of thrones”, a ser exibido no próximo
domingo, também circula pela internet. Até ontem à noite, nenhum capítulo da série de sucesso havia sido
disponibilizado. Os hackers prometem que serão vazadas novas informações de um total de 1,5 terabytes de
dados obtidos do canal.

A HBO, por sua vez, não comenta exatamente que tipo de conteúdo foi roubado, como séries e produções
específicas ou a quantidade de dados atingidos. NETFLIX JÁ FOI ALVO Esta não é a primeira vez que
criminosos atacam os dados de grandes produtoras. Em abril, um hacker invadiu o sistema da Netflix e vazou
episódios da quinta temporada de “Orange is the new black”.

A maior vítima de Hollywood, até o momento, foi a Sony. Em 2014, o estúdio teve 100 terabytes de dados
roubados e disponibilizados na internet, incluindo e-mails comprometedores entre executivos.
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