
O avtorici

Branka Jurca se je rodila 24. maja 1914 v Koprivi na Krasu. Ima dva rojstna
dneva (27.4.1914 in 24.5.1914). Ko so jo nesli h krstu, je župnik namreč 
narobe napisal datum v krstni list. Ima tudi dve imeni. Ker imena Branka 
nima nobena krščanska svetnica je seveda niso mogli krstiti za Branko, kot
je želel njen oče. Tako je dobila še srednje ime: Danijela. Po prvi svetovni 
vojni se je z družino preselila v Maribor. Tam je obiskovala osnovno šolo in 



učiteljišče. Potem kar štiri leta ni dobila službe. Končno se je zaposlila v 
Slovenskih Goricah pri Sv. Jakobu. Dobila je razred s 85 učenci. 
V času druge svetovne vojne se je odločila, da se ne bo bratila s tujci, ki so
zasedli našo zemljo. Zbežala je v Ljubljano, kjer se je priključila 
Osvobodilni fronti in se borila proti okupatorjem in fašistom. Kjerkoli je 
mogla, je pomagala premagati sovražnike našega naroda. Zato je dobila 
priznanje, ki ga je zelo cenila: Partizansko spomenico. 
Po osvoboditvi je bila nekaj časa tudi urednica revije Ciciban ter revije 
Otok in družina. Potem se je posvetila predvsem pisateljevanju. Pisala je 
za otroke in mladino. Posebna je bila predvsem po tem, ker je znala 
prisluhniti sodobni mladini in to je upoštevala tudi pri pisanju.  Napisala je 
okrog 35 mladinskih povesti, romanov, samostojnih zgodb in zbirk krajših 
pripovedi. Napisala je npr.:Ko zorijo jagode, Špelin dnevnik, Anča 
Pomaranča, Ko Nina spi, V pasti, Modra kapica in začarani volk, Lizike za 
vse, Snežaki v vrtcu, …
Umrla je 6.3.1999 v Ljubljani, zaradi hude bolezni. 

Obnova knjige

Glavna junakinja knjige je Jagoda Kopriva, ki živi v Ljubljani z mamo, 
očetom in sestro Marinko. Hodi v osmi razred, kjer ima najboljšo prijateljico
Ireno, kateri zaupa vse svoje skrivnosti. Ena takih skrivnosti je njena velika
ljubezen, fant Dragi. Življenje se ji takrat, ko spozna Dragija, polepša, še 
posebej, ko gresta v kino in jo poljubi ter, ko ji kupi majhno lučko, saj 
Jagoda s pomočjo teh daril in lepih trenutkov, ki jih preživita skupaj, 
spozna da jo ima Dragi zelo rad ter, da tudi ona ljubi njega.

Jagoda pa se kot vsaka najstnica občasno tudi skrega s starši. Ker pa se 
imajo kot družina radi, se vedno hitro pobotajo. 



Da je zelo dobrosrčna je pokazala v primeru ko je našla Podhostnikove 
otroke ter jim z raznimi darili polepšala otroštvo in poskrbela, da so šli v 
vrtec, saj niso imeli varstva. 

Jagoda je imela sošolca Nejca, ki je imel zelo hude probleme, saj je imel 
samo mamo, očetov naslov pa je našel skrit v nekem predalu. Jagoda mu 
je pomagala, da je svojega očeta našel. Pomagala je tudi sošolki Slavici, ki 
je bila Hrvatica, da je dobila dobro zaključno oceno pri slovenščini.

Kljub temu pa, da je bila prijetna in prijazna, se ji njena dobra dela niso 
vedno poplačala. Spoznala je namreč, da je Dragi nima rad in da jo je 
zapustil in si poiskal novo dekle. Čeprav je bila zelo potrta, je šla na 
zaključno proslavo, kjer je izvedela, da je Nejc v bolnišnici, ker se je hotel 
poškodovati. Takrat se je odločila, da bo šla na obisk k Nejcu in pozabila na
svojo veliko ljubezen ter se osredotočila na lepše in pomembnejše stvari v 
življenju, saj bo nekoč spoznala nekoga, ki jo bo imel zares rad.


