Box Office március 19-21
Írta: Kenobi
2010. március 22. hétfő, 18:11 - Módosítás: 2010. március 25. csütörtök, 18:59

A hétvégi amerikai bevételi lista alapján két filmről csicseregnek a dalos pacsirták: egyrészt, az
Alice Csodaországban
még mindig a dobogó tetején kotyul. Úgy néz ki, jelenleg Tim Burton mozija az első számú
közönségkedvenc. Bevételei a nemzetközivel együtt már 565,800,000 millió fölött vigyorognak,
s e szép summának a rendező nagyon örül. Kövesd a kövér macskát! Ami öröm a csodák
országában, az iszonyatos bukfenc a műszervtranszplantáció véres hétköznapjaiban. Szép
hosszú egy szó, a kutyafáját! Egybe köll írni, vagy külön? Még a World helyesírás ellenőrzője is
kiakadt. Akár csak Jude Law és Forest Whitaker, kiknek közös akciója totális katasztrófa. A
rossz nyelvek szerint, látva a bevételi kudarcot, az Universal fejeseinek is kiosztottak néhány
műszívet. Csak úgy, hátha szükségük lesz rá, míg kékülnek a zsibbadtságtól. A két film között
további premierek. Közülük talán az
Exférj újratöltve
csiholja bennünk az érdeklődést. Gerard Butler előbbi filmjeiben úgy befutott, mint a bécsi
gyors, Jennifer Aniston pedig a sokadik x-en túl is bizonyítja. Hm. Mit is? A puszta tények okán,
vesztegessünk el két mondatot a
Zöld
Zónára
. Irakban meleg van, meg egyebek, s ha már arra jár Matt Damon, akkor kioszt pár fülest.
Megtalálható még topban a
Viharsziget
is, ami lassan, de annál biztosabban süllyed. Az
Avatar
t meg el ne felejtsük! Cameron filmje összesítettben már 2,667,881,000-nál jár. A bevételek
még mindig növekednek, s ráadásul április 28-ától jön DVD-n. Meg Blu-rayn. Aztán 3D-ben,
majd pluszjelenetekkel megtűzdelve, aztán 4D-ben stb… Cameron papi jól tudja, hogyan kell a
népet megkopasztani. Figyelem! Top 10 érkezik a hatos vágányra!
Katt.
A március 19-20-21 hétvégi USA top tíz:
1. (1.) Alice Csodaországban hétvége: 34,500,000 $ összesen: 265,800,000 - költség: 200
millió
2. (új) Diary of a wimpy Kid hétvége: 21,800,000 $ összesen: 21,800,000 $ - költség: 15 millió
3. (új.) Exférj újratöltve hétvége: 21,000,000 $ összesen: 21,000,000 $ - költség: 40 millió
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4. (új.) Repo Men hétvége: 6,151,000 $ összesen: 6,151,000$ - költség: 32 millió
5. (3.) Túl jó nő a csajom hétvége: 6,015,000 $ összesen: 19,954,000 $ - költség: 20 millió
6. (2.) Zöld zóna hétvége: 5,963,000 $ összesen: 24,702,000 $ - költség: 100 millió
7. (4.) Viharsziget hétvége: 4,755,000 $ összesen: 115,770,000 $ - költség: 80 millió
8. (7.) Avatar hétvége: 4,000,000 $ összesen: 736,881,000 $ - költség: 9. (6.) Our Family Wedding hétvége: 3,800,000 $ összesen: 13,668,000 $ - költség: 10.(5.) Emlékezz rám! hétvége: 3,300,000 $ összesen: 13,900,000 $ - költség: 16 millió Jooml
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