
Jana Pronská sa narodila 24.apríla 1972 v Gelnici a 
maturovala v Spišskej Novej Vsi. V súčasnosti žije s manželom 
a tromi deťmi v Nálepkove a pracuje ako registrovaná 
spisovateľka na plný úväzok. Ešte nedávno pracovala ako 
ekonómka v rodinnej firme, ktorú spolu s manželom viedli 
24 rokov.

Od detstva je nadšený knihomoľ, rada skúša všetky 
možné činnosti, ktoré ju dokážu zabaviť a zaujať, 
od korálkovania po pečenie...

Miluje romantické príbehy a stredovek. Ako autorka 
historických romancí sa však najdlhšie a najintenzívnejšie 
venuje histórii, ktorá ju baví, a vyhľadávanie starých legiend a 
informácií o dávno zabudnutých zrúcaninách sú jej najbližšie. 
V zásobe má desiatky príbehov, ktoré by chcela dať na papier, 
a dúfa, že sa jej aspoň časť z nich podarí zrealizovať.
Je narodená v znamení Býka a ako správna býčica je 
tvrdohlavá a odhodlaná.

Jej spisovateľským vzorom je Marija Jurič Zagorka a 
najobľúbenejšou historickou osobnosťou Maria Mancini.

 

Zlatníkova chovanica (2008) -  Na 
Ľubovnianskom hrade sú prípravy na svadbu v 
plnom prúde, no nik nepozná skutočnú totožnosť
zlatníckeho tovariša, ktorý vyrobil nezvyčajne 
krásne šperky pre syna krakovského kniežaťa a 
jeho nevestu z významného rodu. Mladý hradný 
pán, pospolitým ľudom nazývaný aj čierny 
rytier, má bystrý zrak, no keď odhali tovarišovo 

tajomstvo, je stratený...

Bosorkina dcéra (2008, 2015) - Krásna
Soraya, dcéra maurského emira, sa po
upálení svojej matky skrýva pred
dôstojníkom inkvizície De Vascadom. Aj keď
jej vyslanec francúzskeho kráľa poskytne
ochranu, mladí ľudia musia prekonať ešte
veľa prekážok, aby ich láska mohla byť
naplnená.

Láska a česť (2009) - Lúpežný rytier 
Sebastián Rozgoni, pán z Rozhanoviec, 

ktorého intrigami pripravili
o rodinný majetok i česť, sa
podujme chrániť sestru 
svojho dávneho priateľa 
Jana Barcaia pred jej 
poručníkom, chamtivým 
strýkom Arpádom 
Podmanickým. Ten ju chce 
vydať za starého násilníka 

Mikuláša Ujheliho a zmocniť sa tak 
barcaiovských výnosných baní. Mladá 
dievčina sa všemožne bráni nanútenému 
sobášu, no napokon jej nezostane nič iné, iba 
pred strýkom utiecť... 

Hriech prvej noci (2010) - Keď sa 
zhýralec Gabriel de Richnau
ožení s Kristínou, nevlastnou
dcérou vypočítavej vdovy
Eufrozíny, ide mu len o to,
aby splnil otcovu poslednú
vôľu a získal rodinný majetok.
Ani len netuší, akú osudovú
úlohu zohrá táto krásna mladá žena v jeho 
živote... 

Zradená ľúbosť (2011) -
Keď sa krásna mladá Marica,
dcéra uhorského zemana 
Juraja Mariášiho, po 
siedmich rokoch v kláštore 
ocitne na kráľovskom dvore 
v Budíne, otvorí sa jej 
celkom nový svet - svet plný 

oslepujúceho lesku a nádhery, ale aj 
zlomyseľných klebiet a zákulisných intríg. 
Neskúsená dievčina si svojou milotou a 
skromnosťou získa priazeň samej kráľovnej, 
no zároveň tým vzbudí nevraživosť a závisť 
ostatných dvorných dám...

Prekliata láska (2012) - Krásna
Seleina, pani Soľnohradu a dedička
vzácnych soľných prameňov, právom
pokladá svoje ´slané dedičstvo´ za prekliate,
veď len kvôli nemu prišla o milovaného
muža a ocitla sa v nútenom manželstve s
tyranom Arvanom Révaim. Keď hrad dobyje
Ctibor Šóša, Révai zbabelo utečie a Seleinu
nechá napospas osudu...

Kliatba (2013) - Pred mnohými stáročiami 
kliatba nešťastnej matky odsúdila Markusa 
Berzeviča na večný život - kliatba taká 
mocná, že sa ju nedarí zlomiť nijakými 
čarami. Keď Markus stráca aj poslednú 
iskierku nádeje, na jeho tajomný Čierny hrad 
v hlbokých lesoch osud zaveje krásnu Verenu 
z Orlay...

Krvavý erb (2014) - Keď vo vyšehradskom paláci zneuctia
krásnu Kláru, dcéru veľmoža Feliciána Zacha, zúfalý otec s 
mečom v ruke zaútočí na panovníka a jeho
rodinu. Rozzúrený kráľ vyhlási Zacha za
vlastizradcu a vydá rozkaz pozabíjať
všetkých jeho príbuzných. Klárinej sestre
Eliz, krásnej, bystrej a odvážnej dievčine, sa
vďaka šťastnej náhode podarí krvavý
masaker prežiť, no jej šance na záchranu sú
mizivé...

Rytierova česť (2014) - Keď sa rytier 
Filip po rokoch vráti domov z vojny, 
namiesto radostného zvítania s rodinou ho 
čaká obraz skazy: z jeho sídla zostali len 
ruiny, syn a žena sú mŕtvi. A keď vysvitne, že
o šťastie ho pripravili intrigy jeho 
súrodencov, v duši sa mu usídli nenávisť a 
zanevrie na celý svet. Jeho pustovnícky život 
sa však skončí, keď mu osud privedie do 

cesty sokoliarovu chovanicu Katarínu...

Verenica (2015) - Šľachtickej dcére
Juliane Brezovickej osud nedoprial šťastné
detstvo. Matka jej zomrela pri pôrode a otec



na ňu zanevrel. Jej život sa však od základu zmení, keď do 
pevnosti Hamborek zavíta Imrich Tárcai, mladý syn grófa z 
Kamenice, aby sa z poverenia kráľa stal Julianiným snúbencom
a poručníkom. Z Juliany vyrastie krásna mladá žena, no na 
svojho snúbenca čaká dlhých päť rokov. Keď ho konečne uvidí
na kráľovskom dvore v Budíne, namiesto hrdinu z detstva pred 
ňou stojí zhýralý pijan a záletník... 

Čierna vdova (2015) - Adriana Mariášiová 
pochovala už troch manželov, ktorých jej kvôli 
majetku nanútil otec. Keď sa Štefan Mariáši 
znovu dostane do ťažkostí, neváha využiť svoju 
dcéru aj štvrtý raz a vydá ju za Luciána Bubeka. 
Obaja mladí ľudia majú vlastné plány, a tak 
odmietajú manželstvo uzavreté v zastúpení...

Rebelka (2016) - strhujúci príbeh lásky zo stredovekého 
Slovenska, odohrávajúci sa na pozadí
skutočných historických udalostí. Kontesa
Cecília zo Svätého Jura, ktorá narába lukom a
mečom lepšie než rytieri jej otca, si vynúti
účasť na turnaji pod Bielym Kameňom a
tomu, kto ju porazí, prisľúbi svoju ruku.
Riskuje tým vlastnú slobodu a nezávislosť, na
ktorých si tak veľmi zakladá. Temešvárskeho
župana Štefana z Rozhanoviec krásna a odvážna dievčina očarí
natoľko, že sa ju podujme zachrániť pred manželstvom s 
mužom, ktorému ide len o jej veno...

Janičiarova žena (2016) - Keď sa rytier 
Richard Salmo vracia do pevnosti Litava, túži 
iba po tom, aby obnovil panstvo svojho otca. 
Vôbec neráta s tým, že ho očarí miestna 
dievčina, z ktorej sa vykľuje dcéra grófa 
Pálfiho. Gabriela má oči iba pre krásneho 
rytiera, a tak keď vysvitne, že otcovia dohodli 
ich sobáš, nemôže byť šťastnejšia. Vladan 

Pribojič, ktorému bola pôvodne
prisľúbená, sa však nemieni vzdať...

Srdcom a mečom (2017) - Uhorský
šľachtic Ardan Balaša prišiel pre intrigy
mocného bána Mladena Subiča o všetko.
Iba vďaka odvahe švagrinej Zorany ušiel

z väzenia a ukryl sa v horách. Zorana za 
pomoc mužovi, ktorého od detstva milovala, 
zaplatila vlastnou slobodou: v kláštore ju 
prinútili vstúpiť do rehole. Po rokoch však 
opäť čelí Subičovej svojvôli, a tak musí 
presvedčiť zatrpknutého Ardana, aby sa 
domáhal spravodlivosti, len tak totiž môžu 
usvedčiť spupného veľmoža z intríg...
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Bibliografický leták 

 
Vydalo: Kultúrne centrum Bojnice – 

Mestská knižnica Bojnice, 2017

Kultúrne centrum Bojnice
Mestská knižnica Bojnice

Jana Pronská

„Nikdy sa nevzdávajte svojich snov a túžob.
Niektoré sa možno nesplnia, ostanú zavreté 
v pomyselnom šuflíku, no ak sa človek o to
nepokúsi, mohol by to celý život ľutovať a

naopak, ak sa jeho sen splní, je to tá najkrajšia
odmena, ktorá sa nedá s ničím zrovnať.“  


