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de gener), p. 3.
17. Sam Jones (2005). «Vampire takes a bite out of Brum». The Guardian, (17 de
gener). Consulta en línia a: «http://www.guardian.co.uk/uk_news/story/
0,,1392046,00.html>.
18. The Guardian [2005]. «Reality bites». The Guardian (18 de gener). Consulta en
línia a: <http://www.guardian.co.uk/g2/story/0,3604,1392607,00.html>.

El simposi de la Transylvanian Society of Dracula (TSD) d’enguany, a Roma-
nia, porta per títol «Misteris a la vida de Vlad l’Estacador» i es realitzarà del
13 al 15 de maig. Està obert als interessats. Contactar amb Nicolae Paduvaru
a cdr@art.ro.

Sembla ser que l’anomenat Museu dels Vampirs de París obre les seves
portes el 3 de març, però no ho hem pogut confirmar.

La Dracula Society del Regne Unit prepara un viatge a Egipte per al mes de
novembre sota el títol de «A la recerca de la mòmia».

Dues productores diferents preparen sengles documentals relacionats amb
els upirs. Un, específicament; i, l’altre dedicat a la vida de l’especialista en
novel·les de terror Devendra Varma.

Del 3 al 5 de juny la branca canadenca de la TSD celebra el 10è aniversari.
La convidada d’honor serà l’escriptora Chelsea Quinn Yarbro que parlarà,
divendres a la nit,  de les seves novel·les sobre St. Germain. El dissabte, les
ponències i taules rodones comptaran amb la presència de Nancy Baker,
Rosemary Ellen Guiley, Elisabeth Miller i Jeanne Youngson, entre d’altres.

Ficció

- Javier García Sánchez. Ella, Drácula. Madrid: Planeta, 2005 (Ramon Llull).
Narració novel·lesca de les sagnants aventures de la. comtessa Erzsébet
Báthory

No Ficció

- Michelle Belanger. «The Lord of Vampires». Fate Magazine vol 2005, 1
(gener de 2005), p. 24-30). Article absolutament inconsistent on a més de
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repassar alguns dels trets famosos de la vida i obra de Lord Byron es propo-
sa que ell mateix podia ser un vampir (!).

- Rosemary E. Guiley. Vampires, Wewewolves and Other Monsters.
Checkmark Books, 2004. Extens repertori de monstres on els vampirs en
són una part.

- Beth McDonald. The Vampire as Numinous Experience. McFarland, 2004.
Monografia que tracta el tema del vampirisme des de la perspectiva de les
experiències numinoses. Orientació acadèmica.

- Elizabet Miler Ed. Bram Stoker’s Dracula: A Documentary Volume. Detroit:
Thomson Gale, (Dictioanary of Literary Biography, 304), 2004. Compilació
de força material per als que investiguen sobre Stoker i la gènesi de la seva
novel·la.

- David Skal. Hollywood Gothic. Faber and Faber, 2004. Revisió del text ja
clàssic de l’any 1990 en què es repassa, de manera detallada, la presència
de Dràcula en el cinema i en el teatre.

- Anna Szigethy; Anne Graves;. Vampiros. De Vlad el Empalador a Lestat el
Vampiro Madrid: Jaguar, 2004 (La Barca de Caronte). Traduccció de:
Vampires: From Vlad Drakul to the Vampire Lestat. Toronto: Key Porter Books
Ltd, 2002.

- M: J. Trow. Vlad el empalador: en busca del auténtico Drácula. Madrid:
Jaguar (La Barca de Caronte), 2004. Traducció de: Vlad the Impaler  in Search
of the Real Dracula. Stroud, Gloucestershire: Sutton , 2003. La meitat del
material és aliè a Vlad l’estacador i s’ocupa d’Stoker i el món que l’envoltava.

S’ha publicat a «www.ceev.net» la primera bibliografia sobre assaig en cata-
là del tema de vampirs: Jordi Ardanuy. Bibliografia catalana. <http://
www.ceev.net/bibcat.htm>. Febrer de 2005.
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