Box Office január 8-10
Írta: Kenobi
2010. január 11. hétfő, 17:26 - Módosítás: 2010. január 15. péntek, 15:04

Az igazi próbatétel csak most következik - suttogták cinikusan összenézve a filmes toplisták
fanyalgói. Elmúltak az ünnepek, elillant a pezsgős mámor, hideg van és hózik, no meg az iskola
is elveszi a nebulók kedvét a moziba

járástól. Avatarnak nyekk, a többiek meg a futottak még kategória. Nos, a valóság nem
igazolta a pesszimista várakozásokat. James Cameron háromméteres égimeszelői továbbra is
magasan a csúcson röpködnek. Az
Avatar már most minden idők második
legnagyobb bevételét
tudhatja
magáénak.
A
Titanic
(1,8 milliárd) belátható távolságban van, ráadásul neki egy tucat év adatott a pénz
összegyűjtéséhez, a Na'vik pedig épp a negyedik hetükben kékülnek. És még hol a vége?
Cameron bá megablockbustere várhatóan hatalmas lökést ad a filmiparnak is. Sorra érkeznek a
3D-ben készült alkotások. A hírek szerint George Lucas is erősen fontolóra vette a
Star Wars
űroperett térhatású megjelentetését, de
2012
környékén 3D-ben üthetjük Frodó és törptársainak szőrös lábnyomát. A kapuink alatt toporog a
full HD felbontású háromdimenziós televízió, és a Blu-ray 3D az összes lemezével. Száz
szónak is egy a vége: spórolhatunk az új technikákra.
A dobogó két alsó fokán régi ismerőseink. Sherlock Holmes, valamint az Alvin és a
Mókusok
szépen odaragadtak, és marhára jól érzik magukat. Negyedik helyre vérfrissítés érkezett. Ethan
Hawke vámpíros postvilágvégéjének a mottója tök egyszerű: egy vámpírnál csak rohadt sok
vérszívóra kíváncsi jobban az ember, meg legyen vér, de hordószám. A
Daybreakers
15 millióval nyitott, ez a véres valóság. A lenyugvó napnak is van még ereje. Három
"szépkorküszöbű", vagy azon átbotlott sztár még mindig eladható. Az
Egyszerűen bonyolult
stabilan tarja magát az élmezőnyben. Az újdonság erejével robbant a tízes listára a bájos Amy
Adams és ír palifogós kirándulása a
Szökőhév
. Levakarhatatlan az élmezőnyről Sandra Bullock kisasszony nevével ajnározott
The Blind Side,
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de az elnyűhetetlen George Clooney
Egek ura
című repülőtér és szálloda reklámjával is számolni kell. A top utolsó helyezettje a Disney
békája. Brekk-brekk. Mindez a számok nyelvén, zárójelben az előző heti helyezések:

A jan. 8-9-10. hétvégi USA top tíz:
1. (1.) Avatar hétvége: 48,500,000 USA össz: 429,040,000 + világ össz: 902,100,000
(együtt: 1,331,140,000)
2. (2.) Sherlock Holmes hétvége: 16,610,000 USA össz: 165,178,000 + világ össz:
86,400,000 (együtt: 251,578,000)
3. (3.) Alvin és a mókusok 2. hétvége: 16,300,000 USA össz: 178,184,000 + világ össz:
105,245,586 (együtt: 283,429,586)
4. (új) Daybreakers hétvége: 15,00,000 USA össz: 15,000,000
5. (4.) Egyszerűen bonyolult hétvége: 11,007,000 USA össz: 76,370,000 + világ össz:
23,400,000 (együtt: 99,770,000)
6. (új) Szökőhév hétvége: 9,165,000 USA össz: 9,165,000
7. (5.) The Blind Side hétvége: 7,750,000 USA össz: 219,197,000
8. (6.) Egek ura hétvége: 7,100,000 USA össz: 54,700,000
9. (új) Youth in Revolt hétvége: 7,000,000 USA össz: 7,000,000
10.(7.) A hercegnő és a béka hétvége: 4,700,000 USA össz: 92,600,000
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