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Sam Worthington alvilági kalandja, a Titánok harca kapásból az első helyen nyitott.
Tulajdonképpen nincs is benne semmi meglepő. A látványos 3D, továbbá a felfokozott
várakozás csodákra képes. Hádész! Hámész? Ha-ha. A Warner sem bízott semmit a véletlenre:
mindössze PG-13-as besorolás mellett 3777 moziban kezdték el nyomatni Perzeusz mester
kalandjait. Rondaságok és szörnyetegek hada mellett száll alá hősünk a mélységbe. A
költségek fele gyakorlatilag az első hétvégén megtérült, lehet a producer uraknak mosolyogni!
Hamarosan kitárgyaljuk, mire is vigyorognak. A második helyen egy kimondhatatlanul hosszú
nevű dráma sumákol, meg sem próbálom a címét leírni. Csak pici felsorolás a stábról: írta,
rendezte, pénzelte, no és elszerepelte Tyler Perry. Ilyen lehet az egyszemélyes hadsereg. Rajta
kívül kevesen kapnak levegőt, többek között Janet Jackson. A
sárkány
még mindig a harmadik helyen nevelődik, míg közvetlenül az élmezőny mögé sorakozott fel heti
harmadik újdonságunk:
Az utolsó dal
. Bár a magyar elnevezése bizonyára egészen más lesz, a negyedik helyezése tény. Még
mindig az ötödik Tim Burton az idáig legsikeresebb mozija, az
Alice Csodaországban
, ami a 2010-es év első igazán nagy blockbustere. Kövesd a kövér nyulat! Gerard Butler kedves
bunkóságát és Jennifer Anniston bájos semmittevését megmondom őszintén, nagyjából a
harmincadik percéig bírtam. Majd otthagyva csapot-papot - meg a családot -, mentünk a
haverokkal az első kricsmibe feldolgozni, lehörpinteni az
Exférj újratöltve
traumáját. Hukk! A
Viharsziget
a mostani elit utolsója, viszont tegyük hozzá, az idei mozis felhozatal talán legkimagaslóbb
darabja. Eddig.
Top tíz:
Az április 2-3-4 hétvégi USA top tíz:
1. (új) Titánok harca hétvége: 64,055,000 $ összesen: 64,055,000 $ - költség: 125 millió
2. (új) Tyler Perry’s Why Did I Get Married Too? hétvége: 30,150,000 $ összesen:
30,150,000 $ - költség: 20 millió
3. (1.) Így neveld a sárkányodat hétvége: 29,200,000 $ összesen: 92,326,000 $ - költség:
165 millió
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4. (új) The Last Song hétvége: 16,203,000 $ összesen: 25,590,000 $ - költség: 20 millió
5. (2.) Alice Csodaországban hétvége: 8,267,000 $ összesen: 309,793,000 $ - költség: 200
millió
6. (3.) Hot Tub Time Machine hétvége: 8,000,000 $ összesen: 27,842,000 $ - költség: 36
millió
7. (4.) Exférj újratöltve hétvége: 6,200,000 $ összesen: 48,957,000$ - költség: 40 millió
8. (5.) Diary of a Wimpy Kid hétvége:5,525,000 $ összesen: 46,234,000 $ - költség: 15 millió
9. (6.) Túl jő nő a csajom hétvége: 1,463,000 $ összesen: 28,659,000 $ - költség: 20 millió
10.(8.) Viharsziget hétvége: 1,462,000 $ összesen: 123,415,000 $ - költség: 80 millió Joomla
SEF URLs by Artio

2/2

