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     Роман «Једна је Ива» написала је Џуди Кертин. Ова књига пета је по реду из 
популарног серијала о Иви Гордон. 
     Ива је девојчица која не воли мистерије, али спремна је да резреши све што је 
буни. Тежак период кроз који је прошла учинио је од ње да постане боља особа. 
Показује веома велику заинтересованост, племенитост и великодушност према 
другима за које је спремна да се бори иако их је тек упознала.  
Нова ученица Арета свакога дана после школе жури кући, те Ива, желећи да сазна 
тајну коју она вешто крије, открива да је њен живот веома тежак. Отац јој се бави 
сређивањем вртова и паркова, али у таквим условима у којима живи нема прили-
ку да примени своју вештину. Желићи да помогне својој другарици и њеном оцу, 
Ива му задаје један занимљив задатак: да мами њене другарице Руби уреди башту 
иза куће како би могла да пролази инвалидским колицима. Аретин отац се радо 
одазвао Ивином позиву и већ сутрадан започео свој посао у Мегиној башти. Ива је 
била срећна што је, на један необичан начин, успела да орасположи и врати у 
живот једну дивну породицу. 
Али Арета није једина особа за коју је Ива заинтересована! Баку Ивине другарице 
Еле, Ђиђи, су одвели у старачки дом и одвојили је од свог вољеног пса Педра. 
Ива, уз Елину молбу, покушава да је развесели. Имајући на уму да је сетра Вич, 
жена која се брине о људима у старачком дому, веома строга, Иву то није спреча-
вало да усрећи једну стару госпођу. Сваке недеље је узимала Мегиног пса Лакија 
и одводила код Ђиђи. У дому се брзо прочуло како се код Ђиђи сваке недеље 
скупља друштво, те их је сваки пут било све више. Све док то није прекинула 
сестра Вич када им је једно вече ушла у собу, али старци су били веома храбри и 
супротставили јој се. Сестра Вич је одмах кренула у потрагу за новим послом па 
су је Ела и Ива убрзале у томе да би је се што пре решили. Две недеље касније 
дом је био скроз другачији. Дошла је нова сестра Вилсон која је учинила много 
ствари да би усрећиле све те људе којима је остало још мало времена. Било је 
прелепо видети их срећне и насмејане, као да су се вратили у своју младост. 
Када је Ива све њих усрећила, био је тренутак да и њој припреме неко изне-
нађење. Када је Мегина башта била готова, сви су се поново окупили на заједнич-
кој прослави. А да би све изгледало још боље, на крају баште су се налазиле 
Руби, Кејт и Виолета, Ивине најбоље другарице. Била је пресрећна што их је ви-
дела после толико времена и права забава је могла да почне. 
Ипак се у неким тренуцима запитала да ли она то може. Да то нису превелики, 
исувише важни и компликовани изазови да би се једна девојчица сама суочила са 
тим... Али Ива уме да окупља људе, а када су заједно, они могу да ураде готово 
све. 
     Зато научите да помажете другима јер ће вам се та помоћ исплатили и вратити 
када вам и најмање буде потребна.
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