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Você já parou para pensar como os Minions teriam descoberto a cidade grande e Gru, o malvado
favorito do grupo? Embora a história deste filme não inclua o vilão Gru, ela revela a origem dos
personagens amarelos. Desta vez, os Minions chegam a Nova York de barco, onde devem lidar com
a fome, a falta de roupas adequadas e a descoberta da geração "paz e amor" de 1968.
A paixão está no ar... Como você pode imaginar, a situação melhora para o grupo mais tarde, mas
este primeiro contato com a civilização moderna deve gerar boas piadas para o público.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Minions é um filme de animação computadorizada, um spin-off/prequela da animação Despicable
Me, lançada em 2010. É produzido por Illumination Entertainment, e será distribuído pola Universal
Pictures.
É escrito por Brian Lynch, dirigido por Pierre Coffin e Kyle Balda, e produzido por Chris Meledandri e
Janet Healey. Está programado para ser lançado em 10 de julho de 2015 nos cinemas
norte-americanos.
O primeiro trailer oficial do filme saiu no dia 4 de novembro de 2014.
Minions são capangas amarelos que existiram desde o início dos tempos, evoluindo de amarelos
organismos unicelulares em seres que têm apenas um propósito: Servir os vilões mais ambiciosos da
história.
Porém, depois que sua inépcia destrói todos os seus mestres, incluindo um T. Rex, Genghis Khan,
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Napoleão e o Drácula, eles decidem isolar-se do mundo e começar uma nova vida na Antártida.
Em algum momento na década de 1960, a falta de um mestre dirige-los em depressão, então Kevin
e outros dois Minions partiram para encontrar um novo mestre.
Eles chegam na convenção de vilões, onde eles competem pelo direito de ser capangas para Scarlet
Overkill, uma vilã elegante e ambiciosa determinada a dominar o mundo e se tornar a primeira
super-vilã mulher.
Elenco: Sandra Bullock como Scarlet / Jon Hamm como Herb / Pierre Coffin como os Minions Tim,
Bob, Mark, Phil e Stuart / Chris Renaud como os Minions Dave, Billy, Larry, Kevin, Jerry e Carl
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