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Bara idag är en roman om att resa. Om vad som händer när  
vi blir en modigare variant av oss själva. När det plötsligt  
känns självklart att åka moped utan hjälm och bada i allt för 
höga vågor. Gå i hatt. Ta den där fjärde ölen. Unna sig det  
där lilla extra. 

När Eva åker med Patrik på en efterlängtad semester till 
Mallorca är allt till en början precis som hon har föreställt sig: 
Balkongen har havsutsikt, buffén är riklig och stranden vit.  
Men med sig har hon också sin vän Monikas lista över saker 
hon aldrig hann förverkliga innan hon gick bort. Det mesta  
är ifyllt, som att Gå på bröllop i Jordanien och Rida barbacka  
på en strand i Portugal – men tre rutor är fortfarande tomma.  
Eva bestämmer sig för att bocka i de sista punkterna åt henne 
på resan: Att bada på en nudiststrand, Att uppleva ett rus och 
Att kyssa en främling.

Men Monikas vilda liv och fartfyllda drömmar är långt ifrån 
den introverta Evas. För att kunna fullfölja listan tvingas Eva  
att möta sina egna rädslor och ställa sig frågan vad som  
egentligen är modigast – att gå vidare mot nya äventyr, eller  
att våga stanna kvar?

Bara idag är en fristående uppföljare till Kanske imorgon  
som utkom 2015. 

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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Om författaren
felicia Welander är född 1973 och är uppvuxen i Stockholm och 
Bollnäs. efter en C-uppsats om män, kvinnor och identiteter och  
en D-uppsats om empatimarkörer i Selma Lagerlöfs Herr arnes 
Penningar tog hon sin fil mag i allmän Språkvetenskap vid  
Stockholms Universitet (och Keele University, Stoke-on-trent, UK). 
efter att under några år ha arbetat som kreatör, redaktör och skribent 
utkom hon 2015 med sin debutroman ”Kanske imorgon” – som 
också blev ljudbok med alexandra rapaport som uppläsare.

2015 fick felicia stipendie till Bergmangårdarna och stora delar av 
”Bara idag” är skriven i Ingemars privata bibliotek på fårö.  
2015 var felicia även en av fem författare  
som blev utvalda till Debutantbloggen.se 

felicia skriver just nu på den tredje  
och sista delen i trilogin om sorg  
och vänskap där ”Kanske imorgon”  
och ”Bara idag” är de två första.

Läs mer på feliciawelander.com
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”En roman som utan sentimentalitet berättar en historia som är lätt  
att ta till sig, men samtidigt väcker starka känslor.” 

Elisabeth Brännström,
Tidningen Kulturen om debutromanen Kanske imorgon
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