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12 miljoner sålda böcker- Deckardrottningens
avslöjar nya siffror
Deckardrottningen Camilla Läckberg firar i år tio år som författare. Den bästa
presenten kommer från läsarna som nu sålt köpt över 12 miljoner exemplar. Spanien,
Frankrike, Polen och England är marknader som växer snabbt.
– Det är fantastiskt att mina deckare är populära i så många länder. Jag skriver nu på nästa
bok i Fjällbackaserien och ser fram mot att sätta nya rekord, säger Camilla Läckberg.
Camilla Läckberg är en i allra högsta grad internationell bestsellerförfattare och hennes
böcker finns publicerade i mer än 50 länder. Efter Sverige är Danmark det land där Camilla
Läckberg säljer bäst. Hittills har de danska läsarna köpt närmare 1,7 miljoner böcker.
Även i Sydeuropa är Camilla Läckberg en mycket populär författare. Frankrike är med snart
1,4 miljoner sålda böcker den tredje största marknaden. I Spanien närmar sig
försäljningssiffrorna en miljon och har passerat den norska marknaden.
De senaste åren har Camilla Läckbergs böcker ökat kraftigt i popularitet i både Storbritannien
och Polen, där försäljningssiffrorna överstiger 700 000 exemplar.
Sverige är fortfarande den största marknaden med snart 4 miljoner sålda exemplar. Den
populäraste boken är debutromanen Isprinsessan som sålt över 2,5 miljoner exemplar och alla
de sex första böckerna i Fjällbackaserien har sålt över 1 miljon exemplar.
För mer information, kontakta:
Maria Fabricius: 076-308 57 23 eller maria@mindmakerspr.se

Om Camilla Läckberg
Camilla Läckbergs deckarserie som utspelar sig i Fjällbacka är en av Sveriges största boksuccéer. Böckerna i
Fjällbackaserien är också internationella bestsellers som getts ut i 50 länder. Totalt har böckerna sålts i över 12 miljoner
exemplar. Fyra av böckerna har filmats och sommaren 2013 är det biopremiär för den femte – Tyskungen. Karaktärerna i
Fjällbackaserien spelar också huvudrollerna i tv-serien Fjällbackamorden, där två av tio avsnitt visats. Camilla Läckberg
ligger också bakom barnbokskaraktären Super-Charlie som har kommit med två böcker. Den tredje kommer i höst. Vid sidan
av författarskapet är entreprenören Camilla Läckberg aktiv i flera bolag och dessutom en engagerad ambassadör för
Barncancerfonden.

