Box Office április 23-25
Írta: Kenobi
2010. április 26. hétfő, 16:59 - Módosítás: 2010. április 28. szerda, 14:10

A hétvége kétségtelenül legörvendetesebb eseményeként megérkezett az igazi tavasz.
Csiripelnek a madarak, lágyan susog a tavaszi szellő - ki a fenének van kedve ilyenkor moziba
menni? A kérdés költői, hisz csak akadtak páran, ám április utolsó hétvégéje nem a kirobbanó
sikerekről lesz emlékezetes Amerika-szerte. Inkább a lanyha érdeklődésről, a stúdiók
nagyágyúikat más időpontra tartogatják. Igen, pár nap és betoppan Metálmanusz, akarom
mondani Robert Downey Jr., aki másodszorra teszi ki magát a rozsdásodás veszélyének. A
Vasember 2 tehát napok kérdése, addig maradt nekünk a sárkány. A DreamWorks animációja
szépen lecövekelt az első helyen. A premierek közül az Ilyen a formám vitte legtöbbre,
viszont csalódást keltően debütált másik újoncunk, a
The Losers.
A Disney bődületes költségből (80millió) leforgatott 3D-s dokumentumfilmje az
Oceans
egyenest a Mariana-árok mélyére süllyedt. Talán rossz volt a marketing, de lehet, hogy a nézők
csömörlöttek meg a térhatás örömeitől, a lényeg a lényeg: az egeres cég rég koppant ekkorát.
A többi már gyakorlatilag papírforma. A titánok harcának már fütyölik Az utolsó dalt, hiába érzik
magukat Sam Worthingtonék Csodaországban, a hősök tündöklésének egy Halálos temetés vet
a véget. HA/VER! Neked befellegzett!
Top tíz:
1. Így neveld a sárkányodat hétvége: 15,025,000 $ összesen: 178,021,000 $ - költség: 165
millió
2. Ilyen a formám hétvége: 12,250,000 $ összesen: 12,250,000 $ - költség: 35 millió
3. Párterápia hétvége: 10,600,000 $ összesen: 63,471,000 $ - költség: 55 millió
4. The Losers hétvége: 9,605,000 $ összesen: 9,605,000 $ - költség: 25 millió
5. HA/VER hétvége: 9,500,000 $ összesen: 34,870,000 $ - költség: 30 millió
6. A titánok harca hétvége: 9,000,000 $ összesen: 145,639,000 $ - költség: 125 millió
7. Halálos temetés hétvége: 8,000,000 $ összesen: 28,449,000 $ - költség: 21 millió
8. Oceans hétvége: 6,000,000 $ összesen: 8,466,000 $ - költség: 80 millió
9. Az utolsó dal hétvége: 3,700,000 $ összesen: 55,398,000 $ - költség: 20 millió
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10. Alice Csodaországban hétvége: 2,200,000 $ összesen: 327,473,000 $ - költség: 200 millió
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