Sobre bruixeria...
El gran libro de las brujas
Mérida, Rafael M.
398.4 Mer
Enciclopèdia sobre fetilleres, mags i
bruixes, representants de les tradicions
paganes ancestrals. Una obra d’interès
per amants de la història clàssica i
medieval, i curiosos del món de la bruixeria i de les seves arts.
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El Libro de las brujas
133.4 Lib
Katherine Howe, professora de la Universitat de Cornell i descendent de tres
bruixes acusades als judicis de Salem,
recull aquí un gran nombre de documents relacionats amb la bruixeria a
Anglaterra i a les colònies nordamericanes, des del segle XVI al XIX.

DVD’s
Las brujas de Zugarramurdi
DVD Bru
Uns lladres roben en una joieria cèntrica de Madrid i fugen cap a la frontera
francesa. Abans d'arribar, però, creuen
el poble de Zugarramurdi (Navarra), on
es trobaran un aquelarre de bruixes
caníbals.

La bruja
DVD Bru
Nova Anglaterra, 1630. Un matrimoni
de colons cristians amb cinc fills s’estableix a prop d’un bosc que, segons les
creences populars, està dominat pel
mal. Aviat en donaran fe.

Sleepy Hollow: rodaran cabezas
IDVD Sle
A finals del s. XVIII, Ichabod Crane, un
excèntric investigador de Nova York, és
enviat al remot poble d’Sleepy Hollow
per esbrinar què hi ha de cert en la
llegenda del genet sense cap que terroritza als seus habitants.

El mago de Oz
DVD Mag
Un tornado s’emporta a la Dorothy fins
al món d’Oz. Després d’ofendre la Malvada Bruixa de l’Oest, la jove agafarà
el camí de llombardes grogues cap a la
ciutat Esmeralda, on el Mag d’Oz la
pot ajudar a tornar a Kansas.
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Novel·les
La bruja
Läckberg, Camilla
N Lac

El libro de los hechizos
Howe, Katherine
N How

La desaparició d’una nena de quatre anys en
una granja dels afores de Fjällbacka fa ressonar els ecos d’una tragèdia succeïda tot
just fa trenta anys. Hi ha relació entre els
dos crims? O potser cal trobar la resposta en
els fets ocorreguts exactament en el mateix
lloc però quatre-cents anys abans, quan la
persecució per bruixeria s’estenia implacable
per tot Suècia?

La Connie troba, amagada entre les pàgines
d’una vella bíblia de la seva difunta àvia,
una clau amb una estranya inscripció. La
investigació que durà a terme per esbrinar el
seu significat l’obligarà a remuntar-se fins a
la cacera de bruixes de Salem, el 1692, y la
conduirà a un misteriós llibre que li revelarà
coses sobre ella mateixa que mai s’hagués
pogut imaginar.

Wicked: memorias de una bruja mala
Maguire, Gregory
N Mag

Gabás, Luz
N Gab

En un poble de pescadors de Munchkinland,
una regió independent d’Oz, neix l’Elphaba,
un bebè de pell verda y dents de tauró. L’Elphaba creixerà per convertir-se en la incompresa Malvada Bruixa de l’Oest, i posarà en
entredit totes les nostres nocions preconcebudes sobre les arrels del bé i del mal. I és
que no és fàcil, ser la dolenta del conte.

Brianda de Lubich, única hereva del senyor
més important del comtat d’Orrun, veu trastocat el seu món quan el seu pare mor. En
una terra convulsionada per les guerres, on
ella i vint-i-tres noies més seran acusades de
bruixeria, només podrà aferrar-se a un home: aquell que li promet amor més enllà de
la mort.

Les bruixes d’Arnes
Martí Martínez, David
N Mar

La bruixa Lois
Gaskell, Elizabeth
N Gas

Any 1533. A la població d'Arnes, la Maria
dóna a llum la seva primera filla, la Lluna,
qui des d'un primer moment és reconeguda
com a hereva dels poders d'una saga de
dones sàvies que es veuen obligades a amagar els seus talents per culpa de la incomprensió d'alguns dels seus coetanis.

El 1691 la jove Lois Barclay ha de creuar
l’Atlàntic per arribar a Salem, Nova Anglaterra, on l’acull la família del seu oncle. En
un ambient d’histèria religiosa, Lois serà
incapaç de defensar-se quan, tergiversant
els seus actes i les seves paraules, sigui acusada de bruixeria i, en una espiral irracional,
tot condueixi cap a un desenllaç tràgic.

La hora de las brujas
Rice, Anne
N Ric

Regreso a tu piel

Coraline
Gaiman, Neil
JN Gai

Rowan Mayfair troba un noi ofegat a les
costes de Califòrnia i aconsegueix tornar-lo a
la vida. Ambdós s’enamoren i estableixen
una apassionada aliança per esbrinar el
misteri dels poders d’ella, així com dominar
el do maligne que se li ha conferit a ell després de l’accident. La Rowan descobrirà que
descendeix d’una dinastia de bruixes que es
remunta al segle XVII.

El dia després de mudar-se de casa, la Coraline explora les catorze portes de la seva
nova llar. Tretze es poden obrir amb normalitat, però l’última està tancada i tapiada.
Quan per fi aconsegueix obrir-la, la Coraline
es troba amb un passadís secret que la condueix a una casa tan semblant a la seva que
li fa venir esgarrifances.

Els dimonis de Loudun
Huxley, Aldous
N Hux

El clan de la Lloba
Carranza, Maite
JN Car

L’any 1617 el capellà Urbain Grandier és
enviat a la vila de Loudun perquè es faci
càrrec de la rectoria de Saint-Pierre. Les
seves proeses amatòries amb certes dones
respectables no passen desapercebudes a les
ursulines del convent local. Les germanes,
suggestionades per la fama del sacerdot i
mogudes pel furor uterinus, comencen a
patir sospitoses possessions diabòliques...

Des de temps immemorials, els clans de les
bruixes Omar han viscut amagant-se de les
sanguinàries bruixes Odish i esperant l’arribada de l’elegida per la profecia. Ara els
astres confirmen que aquest moment és a
punt d’esdevenir-se. L’Anaïd, que viu apartada en un poblet del Pirineu, no sap quins són
els secrets que afecten les dones de la seva
família...

Las brujas de Salem
Miller, Arthur
T 841B Mil

Dahl, Roald
I*** Dah

A la petita localitat de Salem, un grup de
joves són sorpreses ballant nues al bosc.
Aviat comença a córrer el rumor que han fet
un malefici per a que les forces del mal s’aliïn amb alguns habitants del poble. Això crea
una incontenible histèria col·lectiva, i els
habitants comencen a acusar-se els uns als
altres, convertint-se tot plegat en una veritable caça de bruixes.

Les bruixes de debò es vesteixen amb roba
corrent i s’assemblen molt a les dones corrents. És per això que són difícils d’enxampar. Aquesta és la sorprenent història d’una
víctima de les males arts de la Reina de les
Bruixes: un nen de set anys que s’enfronta
amb totes les bruixes d’Anglaterra, amb la
sola ajuda de l’àvia més adorable que us
pugueu imaginar.

Les bruixes

