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—És cert que el senyor Hivern té molt mala fama. Diuen que converteix en gel
tot el que gosa molestar-lo...
—No hi pot haver ningú tan malvat!
—Tant de bo tinguis raó...

El nou títol de la col·lecció de còmic és el primer d'una sèrie. Una història
protagonitzada per una colla d'éssers extraordinaris que regenten un hotel molt
estrany al mig del bosc; un indret que els portarà a viure grans aventures que
hauran de resoldre per garantir la pau i la seguretat dels seus hostes.
Pensada per a lectors a partir de 6 anys que ja comencen a llegir sols i a voler
fruir de l’autonomia i el silenci de la lectura individual.
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Aventures, una colla d’amics i els primers codis de l’humor a partir de
l’exageració i els estereotips. Una proposta per iniciar-se en el fascinant món
dels còmics i la comèdia.

KATHERINE FERRIER
Es va graduar a l’EESI, secció de còmics. Després de passar un temps a Larousse,
va col·laborar com a il·lustradora a Milà, Fleurus, Hachette, Magnard, Playbac i
Nathan. Paral·lelament a aquesta activitat, va ocupar una oficina d'estilista
durant set anys.
Des de 2010, torna al món de la il·lustració amb la sèrie Hotel Estrany, publicada
per Sarbacane, que dibuixa i co-escriu amb Florian Ferrier. És també l'autora i
il·lustradora d'una sèrie de còmics de la revista Manon (Milan-presse), Möun,
domadora de dracs, concebuda en col·laboració amb la novel·lista Cécile Alix.
Katherine també va publicar una primera novel·la juvenil el 2018: Els fantasmes
d'Aquil·les Plume, que ella va il·lustrar i co-escriure amb Florian Ferrier.

FLORIAN FERRIER
És director, guionista i escriptor. Treballa en el camp de l’animació des del 1990
i ha publicat una desena de novel·les entre juvenils i per a adults. Florian i
Katherine Ferrier han escrit conjuntament la sèrie Hotel estrany.
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