Box Office Június 11-13: Karatés kölyök a csúcson!
Írta: Kenobi
2010. június 14. hétfő, 14:33 - Módosítás: 2010. június 17. csütörtök, 19:42

Végre megérkezett a nyár! Csalhatatlan jelei a következők: Komoly dilemma előtt a szülők,
hová tüntessük el a gyereket? Itt szünidő, totál katasztrófa. Aztán kánikula. Strand, izé…
Előkerültek a miniszoknyák, bikinik, ujjé! Lenge öltözetű szépségek okoznak
szemtengelyferdülést a bámészkodásra hajlamos férfinépnek. Napbarnított orcákon
napszemüvegek és nyalunk mindent… Mármint ami hideg. Továbbá, xy kromoszómák örömére
beindult a labdarúgó világbajnokság. Kedves hölgyeim! Ilyen négyévente egyszer van,
kivételesen adják oda távirányító uraságot a teremtés koronájának!
Filmes szempontból blockbuster jelöltek jönnek-mennek, óriási siker, vagy méretes zakó a
sorsuk. Héten sem történ másképp, de mégis. A szupercsapat nyitó hétvégéjét mindenki
elkönyvelte előre, mint első helyezettet, erre mi történik? Jött a gumicsontozatú Jackie Chan
papi és lazán ledádázott mindenkit. 1984-ben Mr. Miyagi tanította meg negyed óra alatt a
szerencsétlen Daniel Larussót, mitől döglik a harcművész, 2010-ben pedig Mr. Han (Jackie
Chan) farag cséphadarót az egyébként tenyérbe mászóan irritáló Jaden Smithből.
A karate kölyök
. Nyitásként 56 millió, a költségek máris visszajöttek. Mint írtuk, másodikként
A szupercsapat
agonizál, van kicsi égés szaga a dolognak. Shrek fuss el véle, itt a vége? Naná, hogy nem! Az
amerikai bevételek már 210 millió fölött, minden egyes néző már csilingelő haszon, ugyan má!
Kit érdekel a harmadik helye? Perzsiában helyzet van. Jerry Bruckheimer producer atyaúristen
a környéken járt, és csinált egy filmet.
Az idő homokja
valami időgép féle, vagy mi a szösz? Nem szösz, csak bukta. Avagy homokszem került a
gépezetbe. A szingliség védjegyeként emlegetett öreglányokat sem viszi el a hőguta! Csillogás,
villogás, luxus és sok szép homok. Legújabb csacsogásuk a tömény unalom. A négy spiné
őszéletkora nagyjából nyolcszázhúsz év, átlagosan mégis harminc-negyven-ötven-hatvan-stb.
körüliek? Hogyé van ez? További rémisztő hírként terjesszük az igét: lesz, kérem harmadik rész
is! Utolsó helyen a génmanipulációs pereputty, a
Hibrid
. Dren szép is, meg veszélyes is, és szexelni akar… Hm. Ki nem? Top tíz,
katt
.
1. A karate kölyök hétvége: 56,000,000 $ összesen: 56,000,000 $ - költség: 40millió
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2. A szupercsapat hétvége: 26,000,000 $ összesen: 26,000,000 $ - költség: 110 millió
3. Shrek a vége, fuss el véle hétvége: 15,800,000 $ összesen: 210,052,000$ - költség: 165
millió
4. Get Him to the Greek hétvége: 10,100,000 $ összesen: 36,500,000 $ - költség:40 millió
5. Killers hétvége: 8,170,000 $ összesen: 30,670,000 $ - költség:75 millió
6. Perzsia hercege: az idő homokja hétvége: 6,600,000 $ összesen: 72,300,000 $ - költség:
200 millió
7. Marmaduke, a kutyakomédia hétvége: 6,000,000 $ összesen: 22,278,000 $ - költség:
50millió
8. Szex és New York 2 hétvége: 5,525,000 $ összesen: 84,745,000 $ - költség: 100millió
9. Vasember 2 hétvége: 4,550,000 $ összesen: 299,311,000 $ - költség: 200millió
10. Hibrid hétvége: 2,860,000 $ összesen: 13,071,000 $ - költség:30 millió Joomla SEF URLs
by Artio
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