Box Office április 9-11
Írta: Kenobi
2010. április 12. hétfő, 16:03 - Módosítás: 2010. április 14. szerda, 21:05

Hoppá! A titánok harca csupán egy hétig trónolt az Észak-amerikai mozik bevételi listáinak
tetején, s máris botlott. No, nem nagyon, csak egy iciri-piciri-qúrvanagyot, de akkor is. Megesett
a csúfság egy blockbusternek kikiáltott mozival, hm. Hogy bírjuk ki a csapást? A Steve
Carell-Tina Fey duó férfias küzdelemben leverte Perzeusz félisten alvilági csatangolását. A
Párterápián egy dolgot lehet tenni ezerrel: röhögni. Az istenadta nép pedig hálás a kiadós
kuncogásra, s aminek eredményeként a film 55 millás gyártási költségének a fele már az első
hétvégén megtérült. Azért Sam Worthington híveinek sem kell a szomszédba menni: a
hatalmas sztárparádéval, 3D-vel, meg félelmetes látvánnyal föltuningolt mitológiai kaland
vidáman muzsikál. Termel is szépen – világszerte már bőven 230 millió környékén dübörög, s
akkor még hol van a magyar premier? Nem csüggedni, a héten az is megérkezik, irány a mozi!
A DreamWorks sárkányterápiája kibérelte magának a dobogó legalsó fokát, ezzel kiköszörülvén
a stúdió néhány animációs melléfogását. Mondhatnám rögvest példának a Harmadik Shreket,
vagy a Madagaszkár 2-őt, de nem vagyok gonosz Mézengúz. Szóval, a felsorolt
bárgyúságokhoz képest új meséjük máris klasszikus műnek mondható. De nagyon ellotyogván
az időt, spederjünk. Avagy mégse, hisz a kedves Olvasó, amennyiben kecsesen becsesen
peckes ujjával rácsap az egérre, vagy az ide nevezetű értelmezésre, máris láthatja a heti
10-es listánkat.
Az április 9-11 hétvégi USA top tíz:
1. (új) Párterápia hétvége: 27,100,000 $ összesen: 27,100,000 $ - költség: 55 millió
2. (1.) A titánok harca hétvége: 26,875,000 $ összesen: 110,468,000 $ - költség: 125 millió
3. (3.) Így neveld a sárkányodat hétvége: 25,350,000 $ összesen: 133,891,000 $ - költség:
165 millió
4. (2.) Why Did I Get Married Too? hétvége: 11,000,000 $ összesen: 48,520,000 $ - költség:
20 millió
5. (4.) Az utolsó dal hétvége: 10,000,000 $ összesen: 42,400,000 $ - költség: 20 millió
6. (5.) Alice Csodaországban hétvége: 5,600,000 $ összesen: 319,300,000 $ - költség: 200
millió
7. (6.) Hot Tub Time Machine hétvége: 5,430,000 $ összesen: 36,969,000 $ - költség: 36
millió
8. (7.) Exférj újratöltve hétvége: 4,300,000 $ összesen: 56,001,000 $ - költség: 40 millió
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9. (8.) Egy ropi naplója hétvége: 1,463,000 $ összesen: 53,756,000 $ - költség: 15 millió
10. (új) Letters to God hétvége: 1,250,000 $ összesen: 1,250,000 $ - költség: 3 millió Joomla
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