Box Office január 15-17
Írta: Kenobi
2010. január 18. hétfő, 17:37 - Módosítás: 2010. január 23. szombat, 11:15

Már túllihegett a dolog, méghozzá rendesen. De ha ez van... James Cameron duplán a
fellegekben! Az
Avatar továbbra is a toplisták élén, ráadásul a Golden Globe is
megtámogatta fantasy meséjét kissé meglepő módon a legjobb dráma és papírforma szerint a
legjobb rendező kategóriában. Az Oscar félig már zsebben? A mozikból is dől a lé, már túl 1,6
milliárdon, a
Titanic komolyan fölkötheti a gatyáját. Persze,
Cameron bának dupla öröm, hisz a jeges óceánba süllyedt luxushajó szívhez szóló története is
az ő műve...
Azért pici csúfság megesett a kéknép kalandjaival. Pénteken az újdonság erejével robbant
rögvest az élre Denzel Washington könyvcipelős világvégi turnéja, az
Eli könyve. A siker
tiszavirág életű lett. Szombatra jöttek a Na'vik, és helyreállt a mozik rendje. Amerikában még
mindig 3461 teremben vetítik a 3D-és ámulatot, lesz még némi apró, tutira.
A harmadik helyre visszatért Gömböc Artúr rendező, helyesbítenék, Peter Jackson drámája, a
Komfortos mennyország. Szépen, de biztosan csúsznak kifelé az élmezőnyből Sherlock
Holmes
bará
tunk, és a mókus kommandó. A
The Spy Next Door
, Jackie Chan legújabb baromsága kemény 9,7 milliós nyitánnyal a hatodik helyre küzdötte fel
magát. Jackie! Ennek buktaszaga van! Ellenben Sandra Bullock tapsikolhat! A
The Blind Side
hetek óta a top tízben! Az amerikai bevételek immáron 226 millió fölött járnak, máshol még be
sem mutatták! Sajnálatomra eltűnt a
Daybreakaers
, vérszopókkal úgy fest, tele a hócipője a népnek! Kár érte, Ethan Hawke vámpírokkal suttogó
vércsorgatója többet érdemelne. A számokra bezsongóknak jöjjön szokásos listánk, zárójelben
az előző heti helyezésekkel:
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A jan. 15-16-17. hétvégi USA top tíz:
1. (1.) Avatar hétvége: 41,300,000$ USA össz: 491,767,000$ + világ össz: 1,,110,401$
(együtt: 1,602,168,000$)
2. (új.) Eli könyve hétvége: 31,615,000$ USA össz: 31,615,000$
3. (-) Komfortos mennyország hétvége: 17,060,000$ USA össz: 17,527,000$ + világ
össz: 5,407,600$ (együtt: 22,934,600$)
4. (3.) Alvin és a mókusok 2 hétvége: 11,500,000$ USA össz: 192,592,000$ + világ össz:
135,993,853$ (együtt: 328,585,853$
5. (2.) Sherlock Holmes hétvége: 9,825,000$ USA össz: 180,018,000$ + világ össz:
131,300,000$ (együtt: 311,318,000$)
6. (új) The Spy Next Door hétvége: 9,700,000$ USA össz: 9,700,000$
7. (5.) Egyszerűen bonyolult hétvége: 7,672,000$ USA össz: 88,224,000$ + világ össz:
23,400,000$ (együtt: 111,624,000$)
8. (6.) Szökőhév hétvége: 5,828,000$ USA össz: 17,529,000$
9. (7) The Blind Side hétvége: 5,565,000$ USA össz: 226,774,000$
10.(8.) Egek ura hétvége: 5,460,000$ USA össz: 62,833,000$
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