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A toplisták élén a helyzet változatlan. James Cameron szemkápráztató gigamozijának
mindössze 17 napra volt szüksége ahhoz, hogy kecsesen átpattanjon az egymilliárdos
álomhatáron. Márpedig a jegybevételek már e szép summa fölött alakulnak. Az egymilliárdosok
szűk elitjébe egyébként ötödikként lépett be az
Avatar. Cameron számára más ismerős
lehet a mámorító érzés, a
Titanic
1997-es Oscart-Oscarra halmozó elsüllyedése 1,8 milliárd és némi borravalót hozott a
rendezőnek. További milliárdosok:
A Gyűrűk Ura – A király visszatér
(2001, 1,13 milliárd dolláros összbevétel), A
Karib-tenger kalózai: Holtak kincse
(2006, 1,06 milliárd dollár) és a
TDK
, kevésbé lustán írva és magyarul,
A sötét lovag
(2008, 1 milliárd és egymillió környékén). Különbség csupán annyi, míg az előbb említett
produkciók fáradtságos munkával küzdötték magukat a csúcsra, addig Pandora népei élből és
rohammal.

Ezek után a további versenyzők eredménye már puszta formalitásnak tűnik. A lista különben
is bebetonozódott, szinte teljesen egyezik a múlt hetivel. Holmes és a mókusok a dobogó két
alsó fokán, negyedik helyen még mindig Meryl Streep, Alec Baldwin és Steve Martin öreganyós,
öreguras bolondozása, az
Egyszerűen bonyolult, néhány gonoszkodó kritikus szerint
csak egyszerűen unalmas. További helyezettek között George Clooney röpködése, az
Egek ura
, de Sandra Bullock
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THe Blind Side
mozija is kirobbanthatatlan az élmezőnyből.
Újhold
fanoknak ismét szomorú hír, kedvencük megint nem került a legjobb tízbe. Edward és Bella
románcának úgy fest végleg bealkonyult. A teljes bevételként eddig beszedett 669,259,961
dollár azért megérdemel egy farkasvonyítást. Váoúúú...
A jan. 1-2-3. hétvégi USA top tíz:
1. Avatar hétvége: 68,300,000 USA össz: 352,111,000 + világ össz: 666,700,000 (együtt:
1,018,811,000)
2. Sherlock Holmes hétvége: 38,385,000 USA össz: 140,675,000 + világ össz: 88,300,000
(együtt: 228,975,000)
3. Alvin és a mókusok 2. hétvége: 36,600,000 USA össz: 157,345,000 + világ össz:
99,100,000 (együtt: 256,445,000)
4. Egyszerűen bonyolult hétvége: 18,700,000 USA össz: 59,105,000
5. The Blind Side hétvége: 12,650,000 USA össz: 209,052,000
6. Egek ura hétvége: 11,350,000 USA össz: 45,020,000
7. A hercegnő és a béka hétvége: 10,013,000 USA össz: 86,085,000
8. Hova lettek Morganék? hétvége: 5,200,000 USA össz: 25,620,000
9. Kilenc (Nine) hétvége: 4,250,000 USA össz: 14,047,000
10. Invictus - A legyőzhetetlen hétvége: 4,130,000 USA össz: 30,755,000 Joomla SEF
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