Box Office Május 14-16: Vasember vs. Robin Hood
Írta: Kenobi
2010. május 17. hétfő, 10:20 - Módosítás: 2010. május 19. szerda, 17:16

A két megamozi összeugrasztásából a Robert Downey Jr. által összetákolt Vasember 2 került
ki győztesen. A Robin Hood önmagához és az elvárásokhoz képest is haloványan indított.
Alig valamicskével 37 millió fölött kolbászol az amerikai bevétel. Persze, csupán a
nyitóhétvégén vagyunk túl, ott koppant a mozi, s bizonyára csurran még némi apró a kasszába.
Ridley Scott valószínűleg másra számított. Egyperces néma felállással osztozzunk az öreg
bánatában! De az is lehet, hogy a közönség kedve csappant meg a sokfelé csak Gladiátor
2-ként elkönyvelt nyílvesszős partraszállós kaland megtekintésétől. A bájos Amanda Seyfried
főszereplésével készült Levelek Júliának a harmadik helyre érkezett, igazolva a megállapítást,
apró romantikára mindig vevők vagyunk. Kis hazánkban június 17-től tombol majd a mozik
műsorán, Lilla már hegyezi rá a pennáját. A negyedik befutón Queen Latifah kosaras filmje
vigyorog, míg a tízes lista utolsó helyére a 3D-ben megerőszakolt Titánok csúsztak be. A
felsorolt filmek között a helyzet papírforma. Vagy nem?
Top:
1.

Vasember 2 hétvége: 53,000,000$ összesen: 212,159,871 $ - költség: 200 millió

2.

Robin Hood hétvége: 37,100,000$ összesen: 37,100,000 $ - költség: 200 millió

3.

Levelek Júliának hétvége: 13,800,000 $ összesen: 13,800,000 $ - költség: ?

4.

Just Wright hétvége: 8,500,000$ összesen: 18,500,000 $ - költség: ?

5. Így neveld a sárkányodat hétvége: 5,120,000 $ összesen: 207,764,000 $ - költség: 165
millió
6. Rémálom az Elm utcában hétvége: 4,700,000 $ összesen: 56,109,000 $ - költség: 35
millió
7.

Párterápia hétvége: 4,050,000 $ összesen: 86,749,107$ - költség: 55 millió

8.

Ilyen a formám hétvége: 2,465,000 $ összesen: 34,202,302 $ - költség: 35 millió

9.

Drágán add a rétedet! hétvége: 2,300,000 $ összesen: 15,146,964 $ - költség: 35

10. A titánok harca hétvége: 1,255,000 $ összesen: 160,151,000 $ - költség: 125 millió Jooml
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