Box Office február 5-7
Írta: Kenobi
2010. február 08. hétfő, 18:59 - Módosítás: 2010. február 10. szerda, 01:40

Ami nem sikerült Denzel Washingtonnak, amitől szárnyaszegett angyalként bukdácsolt a Légió,
sőt, a fineszes Sherlock Holmes is ráfaragott, azt kedves mosollyal nyugtázta János.
Kevésbé rébuszokban csicseregve, a
Dear John
ismeretlenként és csekélyke huszonötmilliós költségvetéssel a háta mögött második helyre
szorította a nyolc hétig egyeduralkodó
Avatar
t. Azért Cameront se kezdjük sajnálni, filmje anyagilag nézve már minden fronton első.
Legeslegesleg az észak-amerikai mozikban, az összesítésben pedig már jócskán túl a
kétmilliárdon. Ehhez képest satnya bemutatkozással üdvözöl bennünket Travolta papa,
Párizsból szeretettel. Hiába a marcona tekintet, rakéták, meg minden, kezdésnek a dobogó
legalsó foka vérszegénynek mondható. Mel Gibson matuzsálem korú zsarut játszik, de
kőkemény rendrakása megmaradt.
A sötétség határán
mérsékelt eredményeket produkál, ami elég volt – egészen a negyedik helyig. További lotyogás
fölösleges, beszéljenek inkább a számok.
A febr. 5-6-7. hétvégi USA top tíz:
1. (új) Dear John
hétvége: 32,400,000 $ USA össz: 32,4,000 $
2. (1.) Avatar
hétvége: 23,600,000 $ USA össz: 630,093,000 $ + nemzeközi bevételek: 1,574,600 $ (együtt:
2,204,693,000 $)
3. (új) From Paris with Love
hétvége: 8,120,000 $ USA össz: 8,120,000 $
4. (2.) A sötétség határán
hétvége: 7,005,000 $ USA össz: 29,097,000 $
5. (4.) Tooth Fairy
hétvége: 6,500,000 $ USA össz: 34,333,000 $ + nemzeközi bevételek: 25,417,999 $ (együtt:
59,750,999 $)
6. (3.) Minden kút Rómába vezet
hétvége: 5,504,000 $ USA össz: 20,899,000 $
7. (5.) Éli könyve
hétvége: 4,835,000 $ USA össz: 82,163,000 $ + nemzetközi bevételek: 6,386,585 $ (együtt:
88,549,585 $)
8. (14.)Crazy Heart
hétvége: 3,650,000 $ USA össz: 11,188,000 $ + nemzetközi bevételek: 197,000,000 $ (együtt:
394,596,000$)
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9. (6.) Légió
hétvége: 3,400,000 $ USA össz: 34,678,000 $
10. (8.) Sherlock Holmes
hétvége: 2,630,000 $ USA össz: 201,579,000 $ + nemzetközi bevételek: 203,597,715 $ (együtt:
405,176,715 $) Joomla SEF URLs by Artio
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