CINEMABAND: Top cele mai piratate
seriale din 2015

Game of Thrones conduce în topul american al celor mai piratate seriale pe parcusul
anului 2015, realizat de cinemabend.com. Clasamentul realizat arată că în anul ce stă
să se încheie au fost piratate filme aparținând unor genuri foarte variate și difuzate
de mai multe canale americane.

Iată topul alcătuit de cinemabend.com:
1. Game of Thrones, HBO. În 2015, serialul este pe locul 1 cu 14.400.000 de descărcări
ilegale. Asta după ce un raport publica anul trecut indica faptul că sezonul cinci al
Game of Thrones a stabilit un record la piratare.
2. The Walking Dead, AMC. În 2015, s-au înregistrat 6.900.000 de descărcări ilegale
ale filmului cu zombie, foarte popular în SUA în acest moment.
3. The Big Bang Theory, CBS. Serialul de comedie ocupă locul al treilea în clasament,
cu 4.400.000 de descărcări.
4. The Arrow, CW. Eroul cu mască a cucerit inimile tuturor piraților, doar în acest sn
fiind înregistrate 3.900.000 de descărcări ale episoadelor din Arrow.
5. The Flash, CW. Oficial, câteva milioane de oameni urmăresc acest serial, însă alte
câteva milioane îl descarcă ilegal săptămânal. 3.600.000 de descărcări ilegale pe
BitTorrent au fost raportate în acest an.
6. Mr. Robot, USA. Drama cu studenți a fost urmărită în acest an, prin mijloace
ilegale, de aproximativ 3.500.000 de spectatori.
7. Vikings – Canalul History. 3.300.000 de spectatori au descărcat ilegal acest serial
în 2015. De altfel, nu este prima dată când Vikings a ajuns pe lista celor mai
piratate seriale.
8. Supergirl, CBS. Difuzat din octombrie, Supergirl se numără printre cele mai vizate
seriale de către pirați, cu 3.000.000 de descărcări ilegale.
9. The Blacklist, NBC. 2.900.000 de persoane au descărcat ilegal acest serial, care
este unul dintre cele mai populare producții difuzate de NBC.
10. Suits, US. Site-ul Torrentfreak raportează peste 2.600.000 de descărcări ilegale
în acest an, mai mult decât reach-ul oficial al serialului.

