
 

Са омиљеним ликом из романа, никад нисам сама 

 

Једна је Ива 

 

Роман „Једна је Ива“ написала је Џуди Кетрин. Идеју за ову књигу нашла је у 

животној причи баке своје другарице. Ива је необична девојчица која је имала чудну моћ 

да својим делима другим људима улепшава животе. Увек је проналазила решења и тамо 

где други нису могли да нађу. Она је живела у Ирској у великој лепој кући, њен отац је 

возио луксузан ауто, летовали су на егзотичним местима, живели су безбрижно. У једном 

тренутку читав њихов живот се мења - мама и тата остају без посла, морали су да се 

преселе у скромнију кућу и одрекну раскошног живота. Све је то било јако тешко за њу. 

Поред свега Ива и даље остаје весела и маштовита. Она где год да се појави орасположи 

све око себе. Ивина радозналост и доброта освајају срца чак и оних хладних и строгих 

људи. 

Ела је Ивина најбоља другарица. Њих две удруженим снагама помажу другима. 

Бака Ђиђи је захваљујући њима лакше подносила сваки свој дан у суморном старачком 

дому. Покушале су да ублаже њену тугу за псом Педром којег је морала да поклони 

рођацима, јер је у дому било забрањено доводити животиње. Девојчице су кришом 

шверцовале малог псића Лакија који је засмејавао те старе људе. Кришом су доносиле 

бокал за чај и кексиће и правиле им незаборавне журке. 

Ива је уживала да их гледа како су срећни као мала деца, како се радују, како 

ишчекују нови сусрет. У Ивин живот улази још једна необична девојчица Арета, са пуно 

тајни које су Иву изазивале да их открије што пре. Аретин живот је тужан и тежак. Дошла је 

из Нигерије са оцем и братом, одвојена од мајке која је тамо остала. Живела је у центру 

азила веома скромно, у похабаној одећи, често гладна. Туга њеног оца, који није могао да 

се помири са одвојеном породицом и с тим што му није било дозвољено да ради, утицала 

је и на њу. У тој читавој причи Ива налази решење  и повезује Арету са Меги, госпођом која 

живот проводи у инвалидским колицима и прави накит да би преживела. Меги има 

неуређену башту која је тешко проходна и волела би да је среди, али нема довољно 

новца. Аретин отац је у Нигерији завршио колеџ, одсек за  уређење башти, али никада није 

имао прилику да примени своје знање. Ива и Ела су смислиле да он уреди Мегину башту. 

То је дало смисао његовом обезвређеном животу, осетио се корисним, уживао је и радио. 



Ива је весела, упорна и енергична девојчица, а њени осмеси и искрена дела 

показују нам колико су племенитост и доброта важне и лепе особине. 
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