Aprender e divertir pela literatura

Entreter e educar são os dois principais eixos condutores da carreira literária de
Elysanna Louzada. Autora capixaba infanto-juvenil de obras adotadas em
escolas e bibliotecas públicas e privadas, publicadas pelas editoras Paulinas e
Seleções, já esteve na lista dos 10 mais vendidos da revista Veja (categoria
Ebooks) com os romances Uma lição de amor e Herdeiros do Trono, Drama
e Fantasia, respectivamente, voltados ao público Jovem/Adulto.

Professora do Ensino Fundamental e Médio por 10 anos, formada em LetrasInglês-Literatura, Elysanna Louzada iniciou sua carreira como escritora em
2011. Lançou cinco livros: Herdeiros do Trono - Vol. 1, Círculo de Fogo –
Vol. 2, Corações em Guerra – Vol. 3 (Trilogia Herdeiros do Trono); Uma
Lição de Amor; Eu Sou O Galo (Paulinas), na Bienal do Livro Rio 2015.
Participou da coletânea de contos Grandes Histórias da Bíblia (Seleções),
que reuniu autores como Zuenir Ventura e Ignácio Loyola Brandão. A autora
ainda publicou cinco títulos da série Histórias Bíblicas para Crianças, pela
Seleções: O que é a Fé?, Amigos de Jesus, O Primeiro Natal, A Bondade
de Deus e Jesus Alimenta a Multidão.
Suas obras podem ser encontradas em diversas plataformas, como Amazon e
Wattpad, e em lojas físicas.

Em julho de 2014 Elysanna Louzada foi homenageada na Assembleia
Legislativa do Espírito Santo com a Comenda Rubem Braga. Busca
parceiros em todo o país para promover o projeto social Biblioteca escolar. A
proposta é distribuir livros físicos de Herdeiros do Trono e Uma Lição de
Amor para bibliotecas cadastradas e despertar o interesse dos jovens pela
leitura e literatura de qualquer gênero.

Além da escrita, Elysanna Louzada dedica-se a realizar palestras gratuitas em
escolas públicas e privadas para motivar crianças e adolescentes a lerem e
escreverem. Seus livros e carreira já foram cobertos por diversos veículos de
imprensa nacional.

Saiba mais sobre a autora, livros publicados e clipping em:
http://instagram.com/elysannalouzada
http://www.facebook.com/elysannalouzadaescritora
http://www.facebook.com/trilogiaherdeirosdotrono
http://elysannalouzada.com.br
Twitter: @ElysannaLouzada
Agendamento de palestras em escolas, livrarias, eventos e feiras
literárias: elysannalouzada@gmail.com

