Box Office december 25-27
Írta: Kenobi
2009. december 28. hétfő, 11:13 - Módosítás: 2009. december 30. szerda, 17:48

Úgy néz ki, december lassan nem szól másról, mint Cameron sikert-sikerre halmozó Avatarj
áról
.
Sorra dőlnek meg a rekordok, a világ kék lázban ég! A vetítések rendre telt házak előtt, a jegyek
elővételben napokra elkeltek, tovább folytatódik az őrületes hype és hisztéria. Egyesek máris
Titanic-i magasságokban látják a bevételeket, amihez minden esély adott, hiszen pl. a világ
legnépesebb országában még be sem mutatták.
A kasszarobbantásra készülő többi film közül azonban soknál tűnt el rejtélyes módon az
elsütő szerkezet, még iránytűvel sem találnánk meg... A két leginkább esélyes közül
Sherlo
ck Holmes
rángatta meg legjobban az oroszlán bajuszát. December 25-én egy napra a bevételi lista élére
állt, de aztán a Na'vik ráerősítettek. A másik pályázó, az
Alvin és a mókusok 2.
is szépen nyitott, de viszonylag gyorsan beigazolódott, már a gyerekek torkán sem lehet
lenyomni minden marhaságot. Negyedik helyig emelkedett Nancy Meyers vígjátéka, az
Egyszerűen bonyolult
. Alec Baldwin hájasan szőrös sármjára valószínűleg mások is odavannak. Lilla, számodra
rossz hír. Biztosan lépked felfelé a létrán George Clooney egekig dicsőített jutalomjátéka, az
Egek ura
. Alkonyat híveknek/hívőknek szomorú újdonság, de az
Újhold
lecsúszott a tízes listáról, persze az a majd 663 millió dollár, amit eddig rajongói
összehisztiztek, elismerésre méltó teljesítmény.

A dec. 25-26-27. hétvégi USA top tíz:
1. Avatar hétvége: 75,000,000 USA össz: 212,268,000 + világ össz: 402,900,000 (együtt:
615,168,000)

1/2

Box Office december 25-27
Írta: Kenobi
2009. december 28. hétfő, 11:13 - Módosítás: 2009. december 30. szerda, 17:48

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sherlock Holmes hétvége: 65,380,000 USA össz: 65,380,000
Alvin és a mókusok 2. hétvége: 50,200,000 USA össz: 77,051,000
Egyszerűen bonyolult hétvége: 22,114,000 USA össz: 22,114,000
Egek ura hétvége: 11,755,000 USA össz: 24,518,000
The Blind Side hétvége: 11,730,000 USA össz: 184,387,000
A hercegnő és a béka hétvége: 8,683,000 USA össz: 63,357,000
Nine hétvége: 5,544,000 USA össz: 5,922,000
Hova lettek Morganék? hétvége: 5,000,000 USA össz: 15,597,000
Invictus - A legyőzhetetlen hétvége: 4,390,000 USA össz: 23,365,000
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