DANUTA AWOLUSI
Autorka powieści obyczajowych

• Debiutowałam w 2013 roku powieścią „Na wysokim niebie”

• Wydałam 8 książek
• Współpracowałam z wyd. Prószyński i Ska, Pascal, SOL
• Aktywnie działam w SM
• Prowadzę dwa kanały na YouTube
• Nagrywam podcasty

DANE KONTAKTOWE:
514 639 151
danuta.awolusi@gmail.com

PUBLIKACJE
„Zgodnie z prawdą”
Premiera 8 czerwca 2021,
Prószyński i S-ka
Kiedy Patrycja dowiaduje się, że jest
w ciąży, ma powód do zmartwień.
Wie doskonale, że jej mąż nie jest
ojcem dziecka, ale nie ma zamiaru
go o tym informować. W obawie
przed konsekwencjami pozwala, by
Miłosz wychowywał nie swoją córkę,
pozostając w niewiedzy. Nie ma
jednak pojęcia, że mąż również ma
swój mały sekret. Czy prawda
wyjdzie na jaw? I kto w tym związku
ma najwięcej do ukrycia?
„Twoja wina”
Premiera 3 marca 2020,
Prószyński i S-ka
Marcelina poznaje swojego
przyszłego męża w trakcie wieczoru
panieńskiego swojej najbliższej
przyjaciółki. Nigdy dotąd nie
spotkała kogoś takiego: Adam jest
chodzącym ideałem o urodzie
hollywoodzkiego aktora. „Twoja
wina” to wciągająca opowieść o
toksycznym związku i człowieku,
który uwielbia niszczyć innych.
Dlaczego? Odpowiedzi na to pytanie
udzieli on sam.
„Odchudzanie zaczyna się w głowie”
premiera 18 kwietnia 2018,
PASCAL
Rozmowy z gośćmi – psychologiem,
modelkami Plus Size, a przede
wszystkim – czytelniczkami, złożyły
się na opowieść kobiety o tym, że
zrzucenie zbędnych kilogramów
stanowi zaledwie początek walki o
siebie i swoje życie.

„Odważona. Dziewczyna minus 70 kg”
premiera 15 lutego 2017, Pascal
Odważona to nie historia o diecie cud,
wyrzeczeniach i godzinach spędzonych
na siłowni. To dużo więcej: poruszająca,
bardzo osobista opowieść o tym, jak
rodzi się kobiecość.

„Nie mówiąc nikomu”
Premiera 23 lutego 2021,
Prószyński i S-ka
Czy małżeńska miłość może być nie
do zniesienia? Co się dzieje, gdy nie
przepracowujemy naszych traum?
Czy zawsze jest szansa na to, by
otworzyć się na drugiego człowieka?
Dlaczego każda kobieta powinna
walczyć o swoją niezależność?

„Macochy”
Premiera 10 września 2019,
Prószyński i S-ka
Nadia i Anita to skłócone siostry, które
jeszcze w dzieciństwie rozdzielił mur
wzajemnej niechęci. Są absolutnie
różne, ale łączy je pewne wspólne
doświadczenie życiowe: ich partnerzy
mają dzieci z poprzednich związków.
Zbieg okoliczności, a może
przeznaczenie, sprawia, że po latach
milczenia obie spotykają się na
zajęciach grupy wsparcia „Macochy”.
„Nie proszę o miłość”
Premiera 17 sierpnia 2017, PASCAL
Dwie singielki. Dwie historie. To samo
pragnienie miłości.
Przyjeżdżają do Warszawy w
poszukiwaniu nowego życia. Hania szuka
prawdziwego uczucia, Ewa – po rozstaniu
z partnerem – kolejnych przygód i
erotycznego spełnienia. Co łączy tak
różne kobiety? To samotność, do której
żadna z nich się nie przyznaje, a która
sprawia, że z obawą myślą o kolejnych
etapach życia. Dokąd zaprowadzi je ten
strach?

„Na wysokim niebie”
premiera 16 października 2013, SOL
Poznajcie Anię, dziewczynkę z
„wolnego chowu”, zmuszoną do uwicia
własnego gniazda z książek, fantazji i
trudów młodzieńczej codzienności. Czy
życie wolne od nakazów i rodzicielskich
uwag niesie ze sobą same
przyjemności? Historia Ani stanowi
wzruszającą odpowiedź na to pytanie,
będącą jednocześnie opowiadaniem o
zmaganiu się młodej osoby z wielką
samotnością.

GDZIE MOŻNA MNIE ZNALEŹĆ?
Tel. 514 639 151
danuta.awolusi@gmail.com

https://www.facebook.com/danutaawolusipisarka
https://www.instagram.com/danutaawolusi/
https://www.youtube.com/channel/UC9xlfBx8eK5gw
9k-TKk4Q_Q/videos

https://www.youtube.com/c/DanutaAwolusi/videos
https://open.spotify.com/show/7xFnZAScplcGOiwd4c
tlG3?si=jYDhubIbTWOku3HLabkcAQ

http://autorka.danuta-awolusi.com/

