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Alig több, mint hatmillió dollár! Csupán ennyi választja el az Avatart attól, hogy minden idők
legnagyobb anyagi sikere legyen! A másik elérhetetlen álom könnyedén átlépve: a Na'vik népe
Amerikán kívül összenyilazott csekélyke 1,283,346,000 dollárjával máris rávert egy cuppanós
negyven millát a
Titanicra.
A jéghegybe bólintó hajó szomorkás története néhány óra és az összesítésben is a ranglista
második helyére szorul. Az okoskák meg számolgatnak. Mit ér ennyi lóvé a kor és az infláció
tükrében? Cameron persze csak legyint és tejbetökként vigyorog. Mindkét produkció az
agyszüleménye. Ilyen böszme sikerek után, vajon mivel rukkol elő?
Az Avatar háta mögé angyalszárnyakon érkezett második helyezettünk. A Légiótól
nyitásként kicsit többet vártam. Rendesen tolták alá a reklámokat, óriási volt körülötte a hiszti.
18,2 millió... Hát... Legalább a kék oroszlán bajuszát megráncigálhatta volna... Éli bácsi lett
dobogónk harmadik helyezettje. A Biblia cipelése köztudottan veszélyes munkakör, Denzel
Washington pedig a legalkalmasabb a feladatra. Az újdonság erejével robbant a listára
mindannyiunk kedvenc Sziklájának családi vigyorkája, a
The Tooth Fairy
. Hogy mit ér Rock Fogtündérként, a jövő hétre kiderül. Mindenesetre a Fox semmit sem bízott
a véletlenre, Amerika szerte 3344 moziban kezdték vetíteni. Ehhez képest a besepert 14,5
millió szárnyaszegett kezdésnek mondható.
A Komfortos mennyország és Sherlock Holmes stabilan a középmezőnyben. Új fiú a
csapatban Harrison Ford és Brendan Fraser drámája, az
Extraordinary Measures
. Az
Alvin és a mókusok
második hülyülése még mindig a top tízben, épp egy helyet ráverve az
Egyszerűen bonyolult
ra. Utolsó helyezett Jackie Chan baromkodása. A
The Spy Next Door n
em igazán váltotta be "Dzseki" elképzeléseit. Zuhan bizony. Következzen a heti top 10, mire
csápoltak Amerikában a mozikban az év negyedik hétvégéjén:
A jan. 22-23-24. hétvégi USA top tíz:
1. (1.) Avatar hétvége: 36,000,000$ USA össz: 552,797,000$ + világ össz: 1,283,346,000$
(együtt: 1,836,143,000$)
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2. (új.) Légió hétvége: 18,200,000$ USA össz: 18,200,000$
3. (2.) Éli könyve hétvége: 17,000,000$ USA össz: 62,003,000$
4. (új) The Tooth Fairy hétvége: 14,500,000$ USA össz: 14,500,000$ + világ össz:
6,361,691$ (együtt: 20,861,691$
5. (3.) Komfortos mennyország hétvége: 8,800,000$ USA össz: 31,624,000$ + világ
össz: 7,102,680$ (együtt: 38,726,680$)
6. (5.) Sherlock Holmes hétvége: 7,115,000$ USA össz: 191,564,000$ + világ össz:
171,700,000$ (együtt: 363,264,000$)
7. (új) Extraordinary Measures hétvége: 7,000,000$ USA össz: 7,000,000$
8. (4.) Alvin és a mókusok 2. hétvége: 6,500,000$ USA össz: 204,237,000$ + világ össz:
159,958,323$ (együtt: 364,195,323$)
9. (7) Egyszerűen bonyolult hétvége: 6,190,000$ USA össz: 98,650,000$ + világ össz:
50,500,000$ (együtt: 149,150,000$)
10. (6.) The Spy Next Door hétvége: 4,750,000$ USA össz: 18,710,000$
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