Box Office Július 9-11: Beragadtak a Ragadozók!
Írta: Kenobi
2010. július 12. hétfő, 16:46 - Módosítás: 2010. július 16. péntek, 17:54

Ami már csak azért is potenciált lankasztó állapot, mert roppant kíváncsiak voltunk, mire is jut
Antal Nimród a franchise feltámasztásával. Valamire biztosan, de az igazi elismerés még várat
magára. Ennek ellenére hazánkfia hollywoodi karrierje szépen ível fölfelé, még akkor is, ha
nyitóhétvégéjén a Predators csupán a harmadik helyezésig jutott. Ettől még nem tekinthető
kudarcnak Adrien Brodyék erdőkerülése, nevezzük visszafogott sikernek.
De hát melyik film is mutatott fityiszt a heti kompániának? Nos, bele sem gondolnánk, ki lehet a
pacák. Gru egy picit zizzent tudós, aki nem kisebb célt tűzött maga elé, mint a világ
leigázását. Sorban találja ki az őrültebbnél-barmabb ötleteit, a végére már a Holdat is komoly
veszély fenyegeti. Kráterekkel szaggatott égi kísérőnk azonban váratlan segítséget kap három
kislány személyében… Mindez animációban és 3D-ben. A
Gru legelső
hétvégéjén 60 millió dollárral gazdagította készítőit, amivel gyakorlatilag vissza is termelte (69
millió) költségeit. Galád módon,
itt szövegelünk
tovább:
A Napfogyatkozás vámpírüvöltéssel az Universal üdvöskéjének nyomában. Vagy farkas
vérszívással? Hogy ki mit csócsál és miből, és miért sikeres az
Alkonyatsaga, már messziről érződik a szaga. Szerénységem nem gyarapítja az
Alkonyat
hívek minden bizonnyal népes táborát, ezáltal Robert Pattinson egész alakos poszterével sem
vonultam a mozikba. Röviden szólva kihagynám e tömény élvezetet, ellenben Lilla kitartását
csodálom. Emberek! Végignézte! Kritikája
ehol
, érdemes elolvasni.
A Toy Story gyakorlatilag rutinállapot, míg Az utolsó léghajlító (mé' nem léghidomár?) az
utolsókat hajlítja. Mármint a boxon. Én pedig boxot ettem, amíg néztem. Véleményemet
továbbra is fenntartom, Shyamalan apu legújabb filmje úgy pocsék, ahogy. Ha már a végtermék
különböző megnevezését kerülgetjük, bevallom őszintén, Cameron Diaz és Tom Cruise
legújabb szösszenetétől is többet vártam. Olyannyira, hogy már nem is merészeltem róla írni. A
két sztár nagyjából ötszáz foggal vigyorog, ráadásul Diaz kisasszonyságot vagy ötpercenként
elkábítják, amit bárgyú mosollyal konstatál. A középpontban valami biz-basz, tápegység.
Kéjjel-nappal
= Kínnal-bajjal. A cím is elég hülye... Szóval, na. Meg hát izé. Volt már jobb is. Én csak azért is
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megírom.
Meleg van, de ménkű módon, elugrok sörért. Duma helyett inkább a számok:
1. Gru hétvége: 60,117,000 $ összesen: 60,117,000 $ - költség: 69 millió
2. Alkonyat – Napfogyatkozás hétvége: 33,400,000 $ összesen: 237,000,000 $ - költség: 68
millió
3. Ragadozók hétvége: 25,300,000 $ összesen: 25,300,000 $ - költség: 40 millió
4. Toy Story 3 hétvége: 22,000,000 $ összesen: 340,200,000 $ - költség: 200 millió
5. Az utolsó léghajlító hétvége: 17,150,000 $ összesen: 100,227,000 $ - költség: 150 millió
6. Nagyfiúk hétvége: 16,400,000 $ összesen: 111,315,000 $ - költség: 80 millió
7. Kéjjel-nappal hétvége: 7,850,000 $ összesen: 61,939,000 $ - költség: 117 millió
8. A Karate kölyök hétvége: 5,700,000 $ összesen: 164,600,000 $ - költség: 40 millió
9. A szupercsapat hétvége: 1,800,000 $ összesen: 73,971,000 $ - költség: 110 millió
10. Cyrus hétvége: 1,375,000 $ összesen: 3,521,000 $ - költség: 7 millió Joomla SEF URLs by
Artio
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