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Írta: Kenobi
2010. április 19. hétfő, 17:04 - Módosítás: 2010. április 23. péntek, 05:58

A hétvégén alapos mocorgásnak lehettünk szemtanúi. Premierek kavarták meg az állóvizet,
Titánok hullottak alá a dobogó csúcsáról, új fiúként érkezett a HA/VER, szóval, akadt ficergés
rendesen. A hét győztese egyértelműen az Így neveld a sárkányodat lett. A DreamWorks
meséje visszakerült az élre, ilyet még a kivénhedt sárkányok is ritkán láthatnak! A Kick/Ass
beérte másodiknak, ami kissé meglepi, a magam részéről numera eincot jósoltam neki. Jövőbe
látóként tehát méreteset buktam, így csupán a film címének szép magyar kitalálóit csókoltatom.
HA/VER! Fogadd baráti vállon veregetésem! Heti mélyrepülésünk Sam Worthington nevéhez
fűződik. A néhány hét alatt 3D-be összehányt görög mitológiai gyorstalpaló megfeküdhette a
nézők gyomrát. Sammy boy tehát zuttyant alá a lassú feledésbe, talán nem sikálta elég
fényesre Pegazus paci szárnyait? Újdonság erejével csalta nézőit a vásznak elé Chris Rock és
Martin Lawrence vígjátéka, a Halálos temetés, kezdetként a negyedik helyig jutott. Egyébként
politikai szaknyelven halandzsázva, a héten csupa olyan alkotásra adták voksukat a nézők,
amik így-vagy úgy, de már visszahozták a bekerülési költségüket. Hoppá! Elégedett moviek a
tízes listánkon! Jöjjenek hát a rideg számok , remélhetőleg lényegre törőbben bemutatva a
tényeket, mint-e sorok kajla írója:
1. (3.) Így neveld a sárkányodat hétvége: 20,000,000 $ összesen: 158,618,000 $ - költség:
165 millió
2.

(új) HA/VER hétvége: 19,750,000 $ összesen: 19,750,000 $ - költség: 30 millió

3.

(2.) Párterápia hétvége: 17,300,000 $ összesen: 49,246,000 $ - költség: 55 millió

4.

(új) Halálos temetés hétvége: 17,000,000 $ összesen: 17,000,000 $ - költség: 21 millió

5.

(1.) A titánok harca hétvége: 15,770,000 $ összesen: 132,985,000 $ - költség: 125 millió

6.

(5.) Az utolsó dal hétvége: 5,800,000 $ összesen: 50,000,000 $ - költség: 20 millió

7. (4.) Why Did I Get Married Too? hétvége: 4,180,000 $ összesen: 54,880,000 $ - költség:
20 millió
8. (6.) Hot Tub Time Machine hétvége: 3,545,000 $ összesen: 42,505,000 $ - költség: 36
millió
9. (7.) Alice Csodaországban hétvége: 3,500,000 $ összesen: 324,000,000 $ - költség: 200
millió
10. (8.) Exférj újratöltve hétvége: 3,200,000 $ összesen: 60,378,000 $ - költség: 40 millió Joo
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