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“At læse Minions 1 er som at se et Youtubemiks af failarmy og kattevideoer, tilsat en portion
dommedagsvåben” 
- Weekendavisen   

“Situationerne er alle sammen så skøre, at man har lyst til at læse bøgerne mere end en gang, for ungerne
vender i al fald tilbage til dem igen og igen. Det har i al fald været tilfældet i anmelders husstand, hvor begge

drenge har pløjet sig gennem begge bøger adskillige gange.” 
- kulturkapellet.dk   

“masser af gode grin” 
- Nummer9.dk   

“Minions' univers er lig med humor og fantasi. Det hilses hjerteligt velkommen.” 
- sjovforborn.dk   

“Der er helt klart mange times sjov i tegneserien, og den må siges at være ideel at have med på ferien, hvor
ungerne kan sidde og kigge på de småskøre minions.” 

- Bogrummet.dk
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