Box Office március 12-14
Írta: Kenobi
2010. március 15. hétfő, 09:56 - Módosítás: 2010. március 17. szerda, 12:00

A hétvégén rendesen ment tolakodás az amerikai mozik műsorán. Sorban érkeztek az
újdonságok, volt hát pezsgés rendesen. Azonban az Alice Csodaországban első helyezését
semmi nem fenyegette. Tim Burton varázslata továbbra is tarol, a rendező pedig csókokat
hinthet a közönségnek, hisz új filmje az összesítettben máris minden idők legtöbb bevételt
termelő produkciója. Mármint a Burton filmek galxisában. (Első a
Charlie és a csokigyár
.) Nocsak-nocsak! Mintha suttyomban folytatódna a Bourne-saga! Rendező Paul Greengass,
főszereplő Matt Damon és a téma is harciasan nyomozós. A helyszín ezúttal Irak, valamikor
2003-ban. Damon szaki pedig tömegpusztító fegyverek után szimatol. A
Zöld Zóna
szépen bezöldítette a nézőket, az újdonság erejével rögtön a második helyen nyitott. Az első
két megaköltségvetésű produkció nyomában egy zsebpénzből összehányt móka. A
Túl jó nő a csajom
ezúttal harmadik, majd a jövő héten meglátjuk mennyire jó nő is ez a csaj. Kasszát ugyan nem
robbantott a
Remember Me
, de Robert Pattison rajongóknak kötelező romantikus dráma. Másoknak? Hm. Lassan, de
biztosan süllyed a
Viharsziget
.
A legnagyobbat azonban a
Brooklyn mélyén
koppant. Az elmúlt heti második helyezését egy nyolcadikra cserélte. Erre mondják, villámbukta
a javából. Richard Gere sármja úgy fest, múlóban. Föllelhető még a listán az
Avatar
is. Oscar ügyileg tisztességes pofont kapott Cameron, nem úgy anyagilag. A Bruce Willis Tracy
Morgan zsarupáros ellopott baseball kártyák után koslat. A
Cop Out
heti jutalma egy szerény kilencedik hely lett. Na meg egy szép, értelmes magyar cím:
Két kopper
. Valaki elmagyarázhatná…
A top tíz, számokkal:
A március 12-13-14 hétvégi USA top tíz:
1. (1.) Alice Csodaországban hétvége: 62,000,000 $ összesen: 208,625,000 - költség: 200
millió
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2. (új) Zöld Zóna hétvége: 14,535,000 $ összesen: 14,535,000 $ - költség: 100 millió
3. (új.) Túl jó nő a csajom hétvége: 9,600,000 $ összesen: 9,600,000 $ - költség: 20 millió
4. (új.) Remember Me hétvége: 8,300,000 $ összesen: 8,300,000$ - költség: 16 millió
5. (3.) Viharsziget hétvége: 8,140,000 $ összesen: 108,008,000 $ - költség: 80 millió
6. (új.) Our Family Wedding hétvége: 7,600,000 $ összesen: 7,600,000 $ - költség: 7. (5.) Avatar hétvége: 6,600,000 $ összesen: 730,340,000 $ - költség: 8. (2.) Brooklyn mélyén hétvége: 4,290,000 $ összesen: 21,351,000 $ - költség: 17 millió
9. (4.) Két kopper hétvége: 4,230,000 $ összesen: 39,442,000 $ - költség: 30 millió
10.(6.) The Crazies hétvége: 3,650,000 $ összesen: 33,358,000 $ - költség: 20 millió Joomla
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