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ΟMichael Jackson κατατάσσεται ξανά στην κορυφή της λίστας με τους υψηλότερα αμειβόμενους
διάσημους, για το 2018, που έχουν πεθάνει, μετά τα 400 εκατομμύρια δολάρια που κέρδισε το
περασμένο έτος κυρίως από την πώληση του μεριδίου του στην EMI Music Publishing. Τα
υπόλοιπα έσοδα προέκυψαν από τον κατάλογό Mijac Music, από μια νέα συμφωνία με τη Sony
και από την ταινία Michael Jackson’s Halloween που επέστρεψε στο CBS στις 20 Οκτωβρίου για
δεύτερη συνεχή χρονιά.
"Βλέπετετο Charlie Brown Christmas και Charlie Brown Thanksgiving κάθε χρόνο οπότε τώρα
σκοπεύουμε να έχουμε το Michael Jackson’s Halloween κάθε χρόνο" δήλωσε ο John Branca, o
συνδιαχειριστής της περιουσίας του Jackson.
Πίσωαπό τον βασιλιά της ποπ στη λίστα βρίσκεται ένας ακόμη μουσικός θρύλος: ο Έλβις Πρίσλεϊ
ο οποίος τοποθετείται στη δεύτερη θέση έχοντας κερδίσει $40 εκατομμύρια τον περασμένο χρόνο.
Ο Αrnold Palmer ολοκληρώνει την τριάδα με $35 εκατομμύρια. Σε γενικές γραμμές οι διάσημοι που
έχουν φύγει από τη ζωή έχουν κέρδισει $628 εκατομμύρια, περισσότερα από τα διπλάσια σε
σχέση με πέρυσι όπου τα κέρδη είχαν φτάσει τα $312 εκατ.. Αυτό συνέβη χάρη στα κέρδη του
Michael Jackson τα οποία έχουν φτάσει συνολικά την τελευταία δεκαετία τα $2,4 δισεκατομμύρια.
1.

Michael Jackson - Μουσικός

$400 εκατ.
Απεβίωσε: 25 Ιουνίου 2009
Ηλικία: 50 ετών
Αιτία θανάτου: Yπερβολική δόση/ Ανθρωποκτονία
ΟJackson κέρδισε $286 εκατ. πρόσφατα από την πώληση του μεριδίου του στο EMI Music
Publishing στη Sony.

2.

Elvis Presley – Μουσικός, Ηθοποιός

$40 εκατ.
Απεβίωσε: 16 Αυγούστου 1977
Ηλικία: 42 ετών
Αιτία θανάτου: Καρδιακή προσβολή
Κάθεχρόνο κυκλοφορούν περισσότερα από 1 εκατομμύριο άλμπουμ αλλά το μεγαλύτερο μέρος
των κερδών προέρχεται από τα εισιτήρια στο Graceland και από ένα νέο συγκρότημα ψυχαγωγίας
$45 εκατομμυρίων που ονομάζεται Elvis Presley’s Memphis.
3.

Arnold Palmer – Αθλητής

$35 εκατ.
Απεβίωσε: 25 Σεπτεμβρίου 2016
Ηλικία: 87 ετών
Αιτία θανάτου: Καρδιακή νόσος
Yπάρχει μια νέα προσθήκη στη σειρά ποτών Arnold Palmer. Πρόκειται για μια έκδοση που
περιέχει αλκοόλ και γίνεται σε συνεργασία με την MolsonCoors.
4.

Charles Schulz – Σκιτσογράφος

$34 εκατ.
Απεβίωσε: 12 Φεβρουαρίου 2000
Ηλικία: 77 ετών
Αιτία θανάτου: Καρκίνος του παχέος εντέρου
ΗDHX Media πλήρωσε $345 εκατ. το 2017 για να αποκτήσει το 80% της επιχείρησης Peanuts που
ανήκε προηγουμένως στην Iconix.
5.

Bob Marley – Μουσικός

$23 εκατ.
Απεβίωσε: 11 Μαΐου 1981
Ηλικία: 36 ετών
Αιτία θανάτου: Καρκίνος
Ταπροϊόντα του περιλαμβάνουν ακουστικά, την κάνναβη Marley Natural και αξεσουάρ
καπνίσματος.

6.

Dr. Seuss-Συγγραφέας

$16 εκατ.
Απεβίωσε: 24 Σεπτεμβρίου 1991
Ηλικία: 87 ετών

Αιτία θανάτου: Καρκίνος
Ο γιατρόςπούλησε 4,8 εκατομμύρια βιβλία το περασμένο έτος.
7.

Hugh Hefner – Επιχειρηματίας και εκδότης

$15 εκατ.
Απεβίωσε: 27 Σεπτεμβρίου 2017
Ηλικία: 91 ετών
Αιτία θανάτου: Καρδιακή προσβολή
Οιδρυτής του Playboy στάθηκε τυχερός όταν οι κληρονόμοι του πούλησαν πέρυσι το υπόλοιπο
τμήμα της περιουσίας του για περίπου $35 εκατομμύρια.
8.

Marilyn Monroe-Ηθοποιός

$14 εκατ.
Απεβίωσε: 5 Αυγούστου 1962
Ηλικία: 36 ετών
Αιτία θανάτου: Υπερβολική δόση
ΗMarilyn επέστρεψε στη λίστα φέτος χάρη σε νέες συνεργασίες συμπεριλαμβανομένων και των
στυλό Montblanc.
9.

Prince- Μουσικός, Ηθοποιός

$13 εκατ.
Απεβίωσε: 21 Απριλίου 2016
Ηλικία: 57 ετών
Αιτία θανάτου: Υπερβολική δόση
Το"Purple One” έχει πουλήσει 250 χιλιάδες άλμπουμ τους τελευταίους 12 μήνες.
10.

John Lennon- Μουσικός

$12 εκατ.
Απεβίωσε: 8 Δεκεμβρίου 1980
Ηλικία: 40 ετών
Αιτία Θανάτου:Ανθρωποκτονία
ΟΛένον εξακολουθεί να πουλάει σχεδόν 2 εκατομμύρια άλμπουμ ετησίως.
11.

ΧΧΧTentacion – Αμερικανός ράπερ

$11 εκατ.

Απεβίωσε: 18 Ιουνίου 2018
Ηλικία: 20 ετών
Αιτία θανάτου: Δολοφονία
Kανένας μουσικός που έχει πεθάνει δεν έχει σημειώσει τόσα streaming όσα ο ΧΧΧΤectacion
πέρυσι.
12.

Muhammad Ali-Πυγμάχος

$8 εκατ.
Απεβίωσε: 3 Ιουνίου 2016
Ηλικία: 74 ετών
Αιτία θανάτου: Σηπτικό σοκ
Μιασυμφωνία με την Tag Heuer και ένας διακανονισμός με το Fox Broadcasting για μια διαφήμιση
Super Bowl όπου χρησιμοποιήθηκε η εικόνα του Ali οδήγησε τον Muhammad στην λίστα μας για
πρώτη φορά.
13.

Bettie Page – Μοντέλο

$7 million
Απεβίωσε: 11 Δεκεμβρίου 2008
Ηλικία: 85 ετών
Αιτία θανάτου: Φυσικά αίτια
Ηκλασική γοητεία του πιν- απ έχει αποτυπωθεί σε ρούχα, παπούτσια, τσάντες ακόμα και σε DVD
γυμναστικής.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

