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DE BRUIXA no n’és qualsevol. De bruixa EN PRÀCTIQUES, tampoc.
Segur que saps que la majoria de bruixes viuen en tètriques cabanyes 
ocultes en les profunditats dels boscos i dels pantans. Una bruixa 
de bo de bo és la que s’amaga entre arbres gegantins, recull plantes
i bolets en llocs secrets i fa pocions màgiques en la solitud de les nits 
sense lluna. I, saps què? Jo m’hi volia assemblar.

La sèrie de novel·les infantils 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.

SUSANNA ISERN és escriptora, psicòloga i mare de tres nens. Des 
que va escriure el seu primer àlbum l’any 2011, no ha deixat de publicar 
llibres infantils. Les seves obres s’han traduït a més de quinze llengües 
i es comercialitzen arreu del món.

LAURA PROIETTI és una prometedora il·lustradora italiana. Va 
estudiar Il·lustració i Animació a Palerm (Sicília) i des d’aleshores ha 
il·lustrat diversos llibres. Ha il·lustrat, sobretot, fàbules clàssiques i 
elements naturals.
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