
 

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. 
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Super-Charlie skriver skivkontrakt med Universal 
 
 
Camilla Läckbergs barnbokshjälte Super-Charlie släpper nu sin andra låt ”Flyga med 
mig”. Distributionen sker genom skivbolaget Universal och är den första låten från One 
Spoon – Camilla Läckberg och Pelle Nyléns gemensamma musikföretag. 
 
– Super-Charlie är en karaktär som dyker upp i många olika sammanhang. Det är fantastiskt 
roligt att samarbeta med Universal när han nu släpper en ny hit, säger Camilla Läckberg. 
 
Samarbetet med Universal innebär att ”Flyga med mig” nu finns på iTunes, Spotify och andra 
populära streamingtjänster. Låten kommer att också finnas med i Universals barnlistor på 
Digster – Sveriges populäraste tjänst för spellistor. I samband med att låten släpps kommer 
den också att marknadsföras både på Facebook och Spotify. 
 
Hittills har det kommit ut två böcker om Super-Charlie. I samband med att den första boken 
kom ut i handeln släpptes även låten ”Super-Charlie”. Pelle Nylén, som bland annat skrivit 
musik åt Westlife och Erik Segerstedt, stod för musik och produktion. Efter det har Camilla 
Läckberg och Pelle Nylén startat det gemensamma företaget One Spoon. 
 
Super-Charlie samarbetar under våren med hamburgerkedjan Max. Böckerna om den unga 
superhjälten följer med barnmenyn Maxboxen och i samarbetet ingår specialframtagna 
leksaker. 
 
Länk till Spotify: Super-Charlie – Flyga med mig 
Länk till iTunes Store: Super-Charlie – Flyga med mig 
 
 
För mer information, kontakta: 
Maria Fabricius, presskontakt för Camilla Läckberg, 076-308 57 23 eller 
maria@mindmakerspr.se 
 
Johannes Sjöberg, ansvarig för Universal Strategic Marketing, 
johannes.sjoberg@umusic.com 
 


