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KEPLER62-UUDISRAIVAAJALAPSET PALAAVAT 
MAAPALLOLLE!

Huippusuositun Kepler62-sarjan toiseksi viimei-
nen kirja kertoo avaruusseikkailijoiden paluusta 
Maahan. Tekoäly on ottanut kotiplaneetan haltuun, 
mutta peli ei ole vielä pelattu. Tähtipurjehtija Gaia 
on laskeutunut Maan kamaralle. Paluu on rankempi 
kuin nuoret olivat voineet edes kuvitella. Kasvilli-
suus on kuihtumassa ja maapalloa yksinvaltiaana 
hallitseva tekoäly on ajanut ihmiskunnan sukupuu-
ton partaalle. Aivan kuin vastuksia ei olisi vielä tar-
peeksi, nuorten on lisäksi selvitettävä kloonilasten 
ja X:n isän kohtalo. Toivoa on silti, sillä Jonin uudet 
kyvyt puhkeavat kukkaan – mutta voiko yksi ihme-
poika pelastaa maailman?

Kepler62-sarja kertoo avaruuteen lähetetyistä 
uudis  raivaajalapsista ja on kerännyt lukijoita ja me-
nestystä niin kotimaassa kuin maailmallakin. Sarjaa 
on käännetty yli 20 kielelle ja sitä on myyty Suo-
messa yli 100 000 kappaletta. Terra: Kloonit on sar-
jan 12. osa, ja päätösosa ilmestyy helmikuussa 2022.

Tarina etenee vauhdilla. Se yllättää hyvin ja 
on sopivan jännittävä. Loppu jää kutkuttavaan 

tilanteeseen. – KIRJAVARAS RERE -BLOGI

Tykkään Kepler62:sta, koska niissä on niin hienot 
tunnelmat ja paljon sci-fiä, kuten avaruusaluksia, 

aseita ja Kuiskaajia. – NEMO TAUS, 9, A AMULEHTI

Kirjat ovat onnistunut sekoitus romaania, 
sarjakuvaa ja videopelejä. -- Voisin kuvitella, 
että nekin pojat, jotka eivät juuri paljon lue, 

innostuisivat näistä kirjoista.  
– LUETA ANKO TÄMÄ? -BLOGI

TIMO PARVEL A kuuluu maamme palkituimpiin 
ja luetuimpiin kirjailijoihin. Hän on kirjoittanut 
yli 100 teosta lapsille, nuorille ja aikuisille sekä 
lisäksi tv-käsikirjoituksia, näytelmiä ja sanoi-
tuksia. Parvelan teoksia on myyty Suomessa ja 
ulkomailla yhteensä jo yli 2 miljoonaa kappaletta. 
Kepler62-sarjaa hän kirjoittaa vuorotellen norjalai-
sen Bjørn Sortlandin kanssa.

PASI PITK ÄNEN on Suomessa ja Japanissa asuva 
kuvittaja ja graafikko. Pitkäsen kosmisen taidokas 
kuvitus viimeistelee houkuttavat avaruusseikkailut 
Kepler62-kirjoissa. Hänen ajassa kiinni oleva kuvi-
tusotteensa tavoittaa tietokonepelien ja sarjakuvien 
estetiikkaan tottuneet koululaiset. 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Jaakko Mikkola,  
jaakko.mikkola@wsoy.fi, p. 044 5844 655 
Arvostelukappaleet: tiedotus@wsoy.fi 
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