Box Office Május 7-9: Vasember a király!
Írta: Kenobi
2010. május 10. hétfő, 17:14 - Módosítás: 2010. május 12. szerda, 15:17

Végre! És valahára! Amerika szerte magukra ölthették a rajongók kisuvickolt Vasember
gúnyáikat, vethettek lapos pillantásokat a mágnesekre, aztán irány a vetítőtermek hűvöse! Az
Iron Man 2 egy hetes késéssel érkezett meg a honi mozik műsorára, s felfokozott várakozás
meghozta gyümölcsét. 133 millió dollárral nyitott, nemzetközileg pedig 327 millió fölött ível a
vigyora Tony Starknak és társulatának. Ennek fényében nem meglepő, ha máris gondolkoznak
a harmadik epizódon. Az elmúlt heti trónolónak, most be kellett érnie a második hellyel. Freddy
Krueger álomjárós rémálmára úgy látszik, megvan a recept. A hétvégén 72,1%-os visszaesést
produkált, ami horrorok esetében teljesen megszokott. Legfeljebb a producerek karmolásszák
magukat. A Rémálom az Elm utcában remake persze máris nyereséges, lesz itt még kérem
sikítozás. A hétvége további filmjei gyakorlatilag megegyeznek az előző hét felhozatalával, csak
mindenki egyet hátrált. A tízes lista utolsó helyén a hét második premierje, a Babies. Vagy
hatszor nekiálltam a cím leírásának, mire nem Barbie jött ki. Jajj! Elvileg valami
dokumentumfilm, biztos jó. Valaki látta már? Számok:
1. Vasember 2 hétvége: 133,600,000$ összesen: 133,600,000 $ - költség: 200 millió
2 Rémálom az Elm utcában hétvége: 9,170,000 $ összesen: 48,530,000 $ - költség: 35
millió
3. Így neveld a sárkányodat hétvége: 6,760,000 $ összesen: 201,093,000 $ - költség: 165
millió
4. Párterápia hétvége: 5,300,000 $ összesen: 80,854,000 $ - költség: 55 millió
5. Ilyen a formám hétvége: 4,345,000 $ összesen: 29,415,000 $ - költség: 35 millió
6. Drágán add a rétedet! hétvége: 4,000,000 $ összesen: 11,621,000 $ - költség: 35
7. A titánok harca hétvége: 2,305,000 $ összesen: 157,808,000 $ - költség: 125 millió
8. Halálos temetés hétvége: 2,100,000 $ összesen: 38,323,000 $ - költség: 21 millió
9. The Losers hétvége: 1,800,000 $ összesen: 21,450,000 $ - költség: 25 millió
10. Babies hétvége: 1,575,000 $ összesen: 1,575,000 $ - költség: ? Joomla SEF URLs by
Artio
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