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Aquesta història va passar en una vall. Però no en una vall qualsevol, 
sinó en una vall embruixada. Estava governada per tres bruixes molt 
malvades, famoses i temudes pels seus encanteris esfereïdors. Sí, sé 
que fa gelar la sang, potser fins i tot et repiquen les dents de por. Però 
si tu, com jo, també volguessis convertir-te en una autèntica bruixa 
potser també hauries trucat a la porta del Castell Prohibit...

La primera novel·la infantil de la sèrie on la protagonista, la Malvarina, 
intentarà aprendre a ser bruixa seguint les seves pròpies normes, 
cosa que portarà molts maldecaps a les tres bruixes malvades. La 
innocència i la valentia d’aquesta nena tan poc convencional es 
guanyarà un raconet als cors de tots els lectors.

Un gat com a mascota? Malvarina tindrà un conillet. Volar sobre una 
escombra? Això és incomodíssim, ella prefereix una alfombra voladora! 
Aconseguirà la Malvarina convertir-se en bruixa a la seva manera?
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