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Pressmeddelande, 2014-09-08 

 

NYTT FÖRLAG INLEDER MED NY BOK AV ETABLERADE CONNY PALMKVIST 

Efter fyra romaner på olika förlag släpper Conny Palmkvist sin nya roman ”Håll inte tillbaka 

kärleken, William Holden” på nystartade bokförlaget BUCKET LIST BOOKS, som ägs och 

drivs av Helén Enqvist, tidigare delägare i Sekwa förlag. 

 

Bucket List Books 

Nu startar förlaget Bucket List Books av och med Helén Enqvist, tidigare grundare av och delägare i 

Sekwa förlag. 

– Jag har tagit god tid på mig att tänka över vilken typ av förlag och vilken utgivning jag ville ha, 

säger Helén Enqvist. Nu känner jag att jag har hittat rätt. 

 

Vad förlaget vill 

 Vi ger bara ut böcker som måste ges ut. Livet är kort och vi har bara tid för intressanta och 

inspirerande böcker. Hinken kommer att fyllas med utvalda berättelser i varierande form. En del 

blir böcker, andra blir något helt annat. Vi kommer att ge ut både svenska och utländska berättare 

– gärna kvinnor. 

 Vi tar fram böckerna i nära samarbete med författarna och hämtar stöd och inspiration från 

positiva och kreativa vänner. Vi vill nämligen ha roligt på jobbet. 

 Vi ska producera kvalitetsböcker och samtidigt visa hänsyn mot vår miljö. Vi vill hålla svinnet på 

minimal nivå, exempelvis genom att jobba med mindre upplagor, e-böcker och print-on-demand.  

 Vi vill skapa möjligheter att nå ut på en osäker marknad där det krävs nya grepp för att synas och 

höras. Vi vill vara direktsända, digitala och på plats, värda att spara, återvinna, återanvända, och 

vi vill förtjäna din tid. 

Utgivningen inleds med en roman av en svensk författare. 

 

Conny Palmkvist väljer Bucket List Books för sin nya bok 

Efter två romaner på Forum, en på Brombergs och en på det lilla förlaget Arnold släpper 

Helsingborgsförfattaren Conny Palmkvist sin nya roman ”Håll inte tillbaka kärleken, William Holden” 

på Bucket List Books. 

 

http://www.bucketlistbooks.se/
http://www.bucketlistbooks.se/
http://www.sekwa.se/
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Connys böcker har fått ett mycket positivt mottagande och förärat honom såväl uppmärksamhet som 

priser. Hans berättelser hämtar inspiration ur hans eget liv och utgör en ovanligt lyckad blandning av 

välskriven fiktion och noggrann research. 

 

– Conny Palmkvist är en ytterst begåvad författare som förtjänar att nå ut till en större läsekrets, och 

jag tror att det är hans tur nu, säger Helén Enqvist. Det var flera förlag som ville ge ut hans nya roman, 

men Conny valde alltså Bucket List Books eftersom han tror på mig lika mycket som jag tror på 

honom. 

 

Håll inte tillbaka kärleken, William Holden 

 

Sommaren 1987 yr dammet kring fötterna på sextonårige Ärlig Johansson där han driver omkring i 

den sydsvenska byn. Hans far gör sitt bästa för att supa ihjäl sig och en viss Norma sätter Ärligs 

hormoner i gungning. Det kunde kännas lite som att befinna sig på ett sjunkande fartyg, eller i ett 

flygplan i fritt fall från himlen. 

 

Boktrailer: http://youtu.be/wKTcZKV3yMU 

En kort, filmad inblick i Connys arbete med boken: http://youtu.be/GyUt1nC70Tw 

 

Boken utkommer den 25 september 2014 på Bokmässan och release för både bok och förlag hålls i 

Bucket List Books monter B08:64 samma dag. 

 

Conny Palmkvist 

Conny Palmkvist är född 1973 och uppväxt i byn Jonstorp i Skåne. Han har skrivit fyra romaner 

tidigare och bland annat tilldelats Helsingborgs Dagblads kulturpris och Umeå novellpris. Debuten 

Hej då, allihopa fick ett varmt mottagande av både läsare och press. Till vardags är han copywriter på 

AddEmotion och anlitas dessutom flitigt som redaktör, lektör och litteraturkritiker. Mer information 

finns på Connys webbplats. 

 

Information och pressmaterial 

För vidare information, pressmaterial och recensionsexemplar, vänligen kontakta Helén Enqvist på 

Bucket List Books, 076-174 07 74, helen@bucketlistbooks.se. 
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