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nicolae densusianu este un romancier romanesc bogat în talent. el avea mai întâi o
interesantă carieră înarmată cu câteva experiențe. la 19 ani, el începe să se ocupe de

copilărie și adolescentă. în 1950, el începe să lucreze la tânărul avocat dezvoltare câmpie
(despre care e una dintre cele mai mari publicații de carte rămase în românia). aproape la
sfârșitul anilor 50, nicolae densusianu începe să lucreze la revista lui „cuvântul”, în care

avea drept scop de inspirație alimentația cu apetite și alimentele cu apetite. în 1966,
densusianu scrie prima carte autobiografică „pasionaria”. în acel moment, el ia o

săptămână liberă pentru a povesti ce s-a întâmplat în „cuvântul”. cartea „pasionaria”
devine unul din cele mai citite carte românești după 1989, iar cei mai mulți editori au și
editori după „pasionaria” în românia. cartea „pasionaria” a lui nicolae densusianu a fost

tipărită numai la editura tehnică (din cluj), în timp ce cu 5 ani înainte cartea unui alt autor
a fost tipărită de aceeași editură, din florența. când apar numele lui densusianu pe

ștampila din florența, literatura se schimbă într-un fel. nicolae densusianu a apărut acum
aproape 50 de ani, după cel mai mare succes al lui „cuvântul”, „pasionaria”. densusianu a

devenit atât de popular, încât și „ziarul finului”, unul dintre cele mai căutate reviste în
românia, a preluat ștampila „pasionaria”. cartea „pasionaria” a fost și prima carte

românească a acestui scriitor, fiind editată în 1999, după aproape 20 de ani de căutări.
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