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Andalas største bedrifter Nuka K. Godtfredsen Hent PDF Forlaget skriver: For dem, der endnu ikke har stiftet
bekendtskab med Andala og hans skøre idéer, vil det blive et møde i tegneserieform med en side af Grønland,
som man sjældent ser: Livet i en grønlandsk bygd med anti-helten Andala, der altid finder på nye opfindelser

for at gøre hverdagen lidt sjovere og meget nemmere ...

Striberne afspejler den særlige humor, man møder blandt grønlændere, men viser samtidig et samfundskritisk
billede af det moderne Grønland.

Læsere med hang til tegneserier og alle der har været på ferie eller arbejdet i Grønland vil nyde og grine over
Andalas verdensmands attitude.

Nuka K. Godtfredsens evne til at tegne og farvelægge detaljeret og præcist gør læsningen til en visuel
oplevelse, som læner sig op ad Hergés Tintin. Og ligesom Tintin, kan også Andala læses igen og igen ...
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