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"Sara Lövestam tar steget in i ungdomsboksvärlden med den äran. Det här en kärleksberättelse som slår det
mesta."
Erika Hallhagen, Svenska Dagbladet
"Det är så känslomässigt starkt och så välskrivet, en sån fin romantisk historia om förälskelse, kärlek och
vänskap att jag får tårar i ögonen. Den träffar rakt in!"
Magnus Utvik, Gomorron Sverige
"Sara lövestams första ungdomsbok slår det gnistor om/.../"Som eld" är en välskriven bok om modet att våga
följa sina känslor. Den träffar rakt i hjärtat.
Staffan Engstrand, Dag Hedberg, Nerikes Allehanda
Lollo kan inte förklara varför hon gick just hit.
Eller varför hon inte gick härifrån. När Anna överraskade henne kunde hon ha sagt "ursäkta" och gått. Hon
kunde ha sagt nej till att ge henne bensintanken, och nej till att gå ned i båten. Hon känner fortfarande Annas
hand om sin handled, hennes hukande kroppsställning när hon visade hur man drog snöret. Hon doftade som

eld.
Sara Lövestam är författare, krönikör och radioprofil. Hon har skivit flera uppmärksammade romaner - och en
hyllad grammatikbok.Som eld är hennes första ungdomsbok, en berättelse om den första starka kärleken.
"Som elds pirrfaktor är skyhög, det vill säga: det känns som att man sitter på huvudpersonerna Annas och
Lollos sommarvarma axlar så nära intill att man känner doften av skärgårdshav och bar hud. ... Och framför
allt bärs boken fram av språket, det poetiska, glödande."
Hanna Höglund, Expressen/GT
"Sara Lövestam skriver fram historien så tätt att en blir yr av längtan efter en uppgörelse med överklassens
inplastade Svenska Dagbladliv, och Annas pappas falskt rebelliska hållning att låta räkningarna hamna på
hallmattan i Rågsved ... Någonting kommer att ske, men det bästa med den här boken är bilden av Anna och
Lollo."
Ulrika Milles, Dagens Nyheter
"Flickornas sexualitet skildras skickligt och varsamt. Pedagogiskt varvas varje kapitel mellan de båda, deras
tankar och vardagsliv. ... Med flyt i språket och sting i dialogen skildras den brännande kärleken mellan två
unga flickor.Som eld är en trovärdig ungdomsroman och författaren är väl insatt i den unga kärlekens
ömtålighet och starka drivkraft."
Ulla Lundberg, BTJ
"Sara Lövestam tar steget in i ungdomsboksvärlden med den äran.
Det här en kärleksberättelse som slår det mesta."
Erika Hallhagen, Svenska Dagbladet
"När den begåvade romanförfattaren och grammatikexperten Sara Lövestam debuterar som
ungdomsboksförfattare är det med en kärlekshistoria det slår gnistor om. Sara Lövestam gestaltar sina
huvudpersoner med ömsint gehör och på ett språk som aldrig klingar falskt."
Cecilia Nelson, Göteborgs-Posten "Sara Lövestam berättar så fint om den där första kärleken."
Ida Wenström, Barometern
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