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Helvetet tur och retur är boken om fotbollsspelaren och ikonen 
Andreas Haddads minst sagt gripande livshistoria.

Andreas växte upp i Solna, en av Stockholms många 
förorter. En bra uppväxt på många sätt, men där sorgen och 
skammen av att ha blivit övergiven av sin pappa hela tiden 
förföljde honom och färgade hans liv.

Han hittade fotbollen, en fristad och en plats där talangen 
var det enda som betydde något. Han tog sig till toppen men 
stötte på problem i form av skador. Skador som ledde till fler 
operationer än båda händernas fingrar, och slutligen en dom 
om fotbollsinvaliditet. Den värsta dom en idrottsman kan få. 
Ett liv gick i bitar, men framför allt, en identitet gick förlorad.

I jakten på en ekonomisk trygghet hamnar han i en mörk 
värld full av kriminalitet och droger. Ett liv med stora risker 
och konsekvenser. Ett liv där det handlar om att äta eller bli 
äten. Men mitt i mörkret finner han ett ljus, en väg tillbaka, 
som börjar med hans sons födelse. Hur kärleken tar honom 
tillbaka till fotbollsplanen, trots läkarnas tvivel.

Anna BensonA
A är den fristående uppföljare på boken C och utspelar 
sig mest i Stockholm. Boken, som är självbiografisk, är en 
naken och rak historia om kärlek och passion. Men också om 
motsatsen; det mörker som plötsligt kan uppstå när en älskad 
människa inte längre finns där för en. A är dessutom en inre 
resa mot en ny identitet för Anna och hon söker sig fram via 
Stockholms olika klubbar och barer för att hitta någon som 
kan fylla tomrummet.

”Jag drömmer ständigt om C. Ibland är jag på sjukhuset i 
drömmen och springer i de ändlösa korridorerna utan att 
hitta rätt sal. Varenda gång jag öppnar dörren så är det fel och 
någon annan med kal hjässa och slangar i hela kroppen som 
ler mot mig och undrar vem jag är. Om jag inte hinner vakna 
kommer jag till slut fram till hennes sal i drömmen. Men det 
är också alltid försent. Och personalen har redan tänt ljus.

Så träffar jag A.

Vi hamnar i min säng till slut. Det är naket. Härligt naket. Jag 
känner mig trygg och tillfreds med min kropp. Hon känns 
också avslappnad och har inget att skämmas för. Kvinnokrop-
pen är vacker. Gud vad jag har längtat efter närhet. Efter sex. 
Det gör nästan ont i mig och jag vill bara vara nära. Äntligen. 
Det är så skönt och jag vill aldrig att det ska ta slut.” 

Anna Benson

Om författaren

Anna Benson är multikonstnär men 
arbetar i huvudsak som journalist, 
konstnär och författare. Hennes 
första bok C berörde mängder av 
läsare runt om i Sverige genom sina 
öppna och nakna skildringar. Inte 
minst av cancer. Anna är bland an
nat därför utsedd som ambassadör 
för Cancerfondens Rosa Bandet
kampanj. 

Under 2012 har hon 
också haft flera konstut
ställningar, föreläst, spelat 
in långfilm, deltagit i olika 
tvprojekt och även släppt 
sin andra bok, ”Why not?”, 
som bygger på hennes 
föreläsning med samma 
namn och som handlar om 
att tro på sig själv.

Därför ger jag ut a:

”Det är sällan jag fått så många läsarreaktioner som när jag gav ut annas första bok, C. Mas-
sor av människor, kända som okända, har hört av sig och berättat hur berörda de blivit. Hur 
de skrattat och gråtit om vartannat. Och känt igen sig, oavsett vilken kön kärleken har. Klart 
man är nyfiken på hur det gick sedan!” Annika Bladh
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Annas böcker berör!

Därför ger jag ut HeLVetet tur OCH retur:

”Jag blev genast fängslad av Andreas och hans historia första gången vi sågs. Där fanns så mycket  

känslor och ett så vildsint pendlande mellan ljus och mörker. Dessutom älskar jag syftet med boken:  

att nå ut till unga, vilsna människor som inte hittat sin väg i livet än och som behöver mod och tröst  

och bevis på att det går att ändra sin väg.” 
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Boken tar oss med på djupet och behandlar de flesta av de 
känslor vi någon gång upplever i livet. Men också vad ett driv 
och en vilja att aldrig ge upp kan få dig att åstad- 
komma. En ärlig och naken skildring av en  
människa som tappade hoppet om livet,  
men som vände den tunga bördan till en  
styrka med hjälp av kärleken till sin son.  
Och påbörjade en resa tillbaka till det liv  
han så desperat ville ha tillbaka.

Med en karriär i lag som Assyriska, klubbar  
utomlands och nu i Hammarby, en av  
Sveriges absolut största klubbar, berättar  
han för första gången sanningen om  
sitt liv och låter oss följa med  
bakom kulisserna på hans  
resa mellan himmel och  
helvete. Tur och retur.

”Paniken spred sig i kroppen likt cancer och jag skakade. 
Men jag höll det inom mig, precis som jag alltid gjort, 
ville inte visa eller oroa min fru. Så jag log. Men inom-
bords visste jag att jag var tvungen att göra någonting. 
Nu. Jag behövde få fram pengar jävligt snabbt. Visste 
också hur, men det var en väg man inte gärna vill gå, en 
väg man bara tar om man verkligen måste. En väg fylld 
av mörker och ilska. Där lagens män inte ser eller hör. 
Där de inte hör ens mörka viskande.”


