Box Office március 26-28
Írta: Kenobi
2010. március 29. hétfő, 17:08 - Módosítás: 2010. április 01. csütörtök, 16:06

A hétvége nyertese egyértelműen a 3D. Azon belül is a dobogó csúcsára a DreamWorks
égisze alatt becsusszanó sárkányeregetés érkezett. Kérdőjelek természetesen óhatatlanul
tolakodnak bennem. Mi végre az első hely? Jó a sztori? Animációja szemkápráztató? A
térhatás? Vagy sokan anyósukra asszociáltak a film címe kapcsán? Ha-ha. Johnny Depp
Csodaországban
határozottan jól mutat kalapban. A film bevételei nemkülönben. Még mindig a második helyen a
mese. Egy kis időutazásos mókára mindig vevő a nép. John Cusack utoljára hepciás vulkánok
elől spurizott a nagy hajóra. Történt mindez majd
2012
-ben, most bohóckodik - egészen a harmadik helyig. A továbbiakban papírforma következik. Az
Mr. és Mrs. Smith
utánzat, azaz az
Exférj újratöltve
lehincül a dobogósok nyomában. Matt Damon fincsi kis napszemcsiben kutatgat vegyi, biológiai
fegyverek nyomán Irakban, meg talán az árnyéka után. A
Viharsziget
stabilan a tízben. A
Repo Men
mélyrepülése már egyenesen tanítani való. Skaccok! Ez biza bukta, a javából! A Pandora
bolygó mozis fennállása óta először nincs az
Avatar
a legjobbak között. Azért nagyon ne sajnáljuk, Cameron majsztrónak van mit a tejbe aprítania.
Top tíz:
A március 26-27-28 hétvégi USA top tíz:
1. (új) Így neveld a sárkányodat hétvége: 43,300,000 $ összesen: 43,300,000 - költség: 165
millió
2. (1.) Alice Csodaországban hétvége: 17,300,000 $ összesen: 293,100,000 $ - költség: 200
millió
3. (új.) Hot Tub Time Machine hétvége: 13,650,000 $ összesen: 13,650,000 $ - költség: 36
millió
4. (3.) Exférj újratöltve hétvége: 12,400,000 $ összesen: 38,812,000$ - költség: 40 millió
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5. (2.) Diary of a Wimpy Kid hétvége: 10,000,000 $ összesen: 35,776,000 $ - költség: 15
millió
6. (6.) Túl jő nő a csajom hétvége: 3,526,000 $ összesen: 25,601,000 $ - költség: 20 millió
7. (5.) Zöld Zóna hétvége: 3,350,000 $ összesen: 30,440,000 $ - költség:100 millió
8. (7.) Viharsziget hétvége: 3,175,000 $ összesen: 120,600,000 $ - költség: 80 millió
9. (4.) Repo Men hétvége: 3,048,000 $ összesen: 11,342,000 $ - költség: 32 millió
10.(9.) Our Family Wedding hétvége: 2,200,000 $ összesen: 16,785,000 $ - költség: - Joomla
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