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El plaer pervers de l’humor rebuscat

Encara que mai arribem a conèixer-ne els motius, a vegades, els conillets decideixen que estan farts 
d’aquest món i no volen continuar vivint. El llibre dels conillets suïcides ens mostra més de cent 
d’aquests éssers petits, peluts i suaus, i les diferents maneres, si l’una estrafolària l’altra encara 
més, que trien per abandonar-lo. El pervers sentit de l’humor d’Andy Riley provocarà la hilaritat del 
lector, que no deixarà d’admirar la imaginació d’un artista que no té prejudicis per mostrar el costat 
fosc d’uns animalets que (gairebé) tothom veu amb simpatia.

S’han venut més de 30.000 exemplars de la saga de Los conejitos suicidas en castellà, que té la 
continuació en el volum El regreso de los conejitos suicidas (pròximament també en català)

“És el llibre més hilarant i aconillant que he llegit mai”. Elton John, músic

“Un dels llibres més importants de l’any”. Hugh Grant, actor

“Molt imaginatiu, molt divertit i molt preocupant si ets la mare de l’autor”. Richard Curtis, guionista, 
director, productor
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Andy Riley és guionista de cine i televisió. Entre els seus crèdits figuren Spitting Image i 
Little Britain, com també Trigger Happy TV, Smack the Pony, Black Books, The Armstrong and 
Miller Show, Hyperdrive, The Armando Ianucci Shows, El Show de Katy Brand, Robby el reno, 
el programa d’animació premiat amb un BAFTA, i la pel·lícula animada de Disney Gnomeo and 
Juliet. Dibuixa la tira setmanal Roasted per a The Observer Magazine. Actualment prepara una 
sèrie animada per als Estats Units a l’estil de Padre de familia.

També és l’autor de Grandes mentiras para niños pequeños, Muchas más mentiras para niños 
pequeños, Hágalo usted mismo i Cerdos egoístas (tots publicats per Astiberri Ediciones). 

Per llegir les noves tires: misterandyriley.com
Per seguir-lo a twitter: @andyrileyish
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