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Timo Parvela  (nar. 1964) 
je nejznámějším finským autorem píšícím 
pro děti. Jeho knihy se překládají do 
desítek cizích jazyků a oceňují je literární 
kritici i široká veřejnost. Na motivy 
oblíbených knížek vznikají divadelní 
a filmové adaptace. 

Bjørn Sortland  (nar. 1968)

 je oceňovaný norský autor obrázkových 
knížek i young adult literatury. Jeho knihy 
byly přeloženy do více než dvaceti jazyků. 
První díl série Kepler62: Pozvánka získal 
v roce 2015 nominaci na Cenu Arvida 
Lydeckena. 

Pasi Pitkänen (nar. 1984)

 vystudoval grafický design a zaměřuje 
se na filmografii, animaci a astronomii. 
Věnuje se ilustrování dětských knížek 
a pracuje jako grafik pro společnost Rovio 
Entertainment. Pro ni mimo jiné ilustroval 
kuchařku Angry Birds: Bad Piggies’ Egg 
Recipes.

Pro kluky a holky, co mají rádi počítačové hry a příběhy z vesmíru 
Strhující šestidílná série Kepler62 o vesmírném dobrodružství 
z budoucnosti je aktuálně ve Finsku i Norsku velkým hitem. Moderní 
jazyk, akční děj, atraktivní témata a působivé ilustrace představují 
kombinaci, které se těžko odolává. Vtáhne do děje i děti, které 
běžně čtou nerady. Fin Timo Parvela a Nor Bjørn Sortland se v psaní 
jednotlivých dílů střídají. Oba nyní patří k nejoceňovanějším autorům 
dětské severské literatury. 
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Všichni o ní mluví. Každý by ji chtěl. 
Tajemnou hru, kterou se ještě 
nikomu nepodařilo dohrát do konce. 
Kepler62. Jenže se k ní skoro 
nedá dostat a pro Ariho je stejně 
moc drahá.

Když Ari zjistí, že jeho mladší bráška 
Joni právě dostal tuto hru od neznámé 
ženy na ulici, zdá se mu to podezřelé. 
Zvědavost však zvítězí nad opatrností.

Podaří se klukům hru dohrát? 
Nikdo neví, co čeká ty, kdo překonají 
poslední level. Mezi hráči kolují 
nejrůznější zvěsti. Vypadá to, že 
Kepler62 není jen hra, ale spíš 
pozvánka. Jenže kam? A kdo ji posílá?

KNIHA PRVNÍ: POZVÁNKA

Obálku v tiskové kvalitě a ukázku z knihy najdete zde: 
http://nakladatelstvi.hostbrno.cz/nakladatelstvi/1325
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Série se rozbíhá takovým 
tempem, že vás její svět, tak 
vzdálený tomu obyčejnému, 
okamžitě pohltí. 
Savon Sanomat
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Marie je čtrnáctiletá dcera bohatého 
výrobce zbraní. S pomocí několika 
nerdů prošla závěrečnou úrovní 
počítačové hry, o které se všude 
mluví, a byla převezena na tajnou 
základnu do Oblasti 51 v Nevadě, 
kde má se skupinou ostatních dětí 
absolvovat speciální výcvik pro 
kosmickou expedici do vzdáleného 
planetárního systému Kepler62. 

Na základně potkává Ariho, Joniho 
a agentku Olivii, která skupinu vede. 
Proč ale chce někdo do vesmíru 
vyslat skupinu dětí? A jaká tajemství 
se ukrývají v hlubinách nekonečných 
chodeb pod nevadskou pouští?
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Obálku v tiskové kvalitě a ukázku z knihy najdete zde: 
http://nakladatelstvi.hostbrno.cz/nakladatelstvi/1362
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Jak vůbec začala vaše finsko-norská 
spolupráce s Bjørnem Sortlandem  
na sérii Kepler62?

S Bjørnem jsem se poprvé setkal před 
necelými deseti lety na literárním 
festivalu v norském Lillehammeru. 
Poměrně rychle nám došlo, že máme 
mnoho společného — oba jsme ve 
svých zemích úspěšní, máme vlastní 
nakladatelství a velmi podobné názory 
na práci spisovatele.

O několik let později jsem 
přemýšlel, jak by se dalo urychlit 
překládání knih do cizích jazyků, 
a napadlo mě, že kdyby dva známí 
spisovatelé ze dvou odlišných zemí 
napsali nějakou knižní sérii spolu, 
jedna překážka by odpadla. A tak 
jsem kontaktoval Bjørna, jemu se 
ten nápad ihned zalíbil a už měsíc 
nato jsme se poprvé sešli v Bergenu. 
Tím to všechno začalo.

Jakým způsobem jste na sérii 
pracovali? Vymysleli jste nejdřív 
společně dějovou linku a hlavní 
postavy a pak každý napsal své 
díly, nebo se jednotlivé nápady 
rodily až při psaní a vy jste je spolu 
konzultovali?

Bylo to tak i tak. Nejprve jsme asi dva 
roky vymýšleli děj a postavy. Každý 
psal celkem nezávisle své vlastní 
části a samozřejmě nás napadaly 
věci, které jsme dopředu neplánovali. 
Po dopsání jsme knihy nechali přeložit, 
okomentovali jsme si je, přepsali 
a nechali přeložit znovu. Celou dobu 
jsme byli v kontaktu a naše telefonáty 
byly dlouhatáááánské.

V jaké fázi vstoupil do procesu 
ilustrátor Pasi Pitkänen? Vymýšlel 
příběh s vámi?

O vhodném ilustrátorovi jsme 
přemýšleli ještě předtím, než jsme 
napsali první řádku. Pasiho jsme 
ze všech známých norských a finských 
ilustrátorů vybrali pro jeho výjimečný 
mezinárodní styl. Od té doby byl 
rovnocenným členem naší skupinky 
tří mušketýrů a účastnil se všech 
plánovacích porad — tedy pokud se 
tou dobou nenacházel zrovna v Tokiu, 
které je jeho druhým bydlištěm.

V době, kdy se příběh Kepler62 
odehrává, je život na Zemi velmi 
dystopický. Myslíte si, že k tomu 
opravdu můžeme v blízké budoucnosti 
dospět, a je série svým způsobem 
varování?

My jsme se popravdě dystopii vyhýbali 
a sami hovoříme o vesmírném 
dobrodružství. Cílem nebylo popsat 
stav společnosti, ale výpravu, 
která z něj vzejde. Je však pravda, 

že například otázky týkající se klimatu 
pro nás představují srdeční záležitost. 
Všem nám je jasné, že zlehčování 
klimatických změn a jejich následků 
je cesta špatným směrem. Hlavním 
tématem naší série je ale samotná 
cesta, a jestli se společnost poučí 
ze svých chyb.

Kdybyste vy sám dostal pozvánku 
k účasti na vesmírném dobrodružství 
Kepler62, váhal byste, zda ji přijmout? 
Máte nějakou speciální schopnost, 
kterou byste na cestě využil?

Já mám strach z těsných prostor, takže 
myšlenka nechat se zavřít na tisíc let do 
kapsle a putovat vesmírem mě zrovna 
neláká. Na druhou stranu jsem velmi 
dobrý spáč, takže v tomhle ohledu bych 
se za člena posádky hodil náramně.

Připravil a přeložil  
Michal Švec

Rozhovor

TIMO PARVELA



Co je to Kepler-62? 
Kepler-62 je planetární soustava. 
Skládá se z hvězdy Kepler-62, která 
je chladnější a menší než Slunce 
a nachází se v souhvězdí Lyry asi 
1200 světelných let od Země. Okolo 
hvězdy obíhá pět planet, na dvou 
z nich (Kepler-62e a Kepler-62f)  
by se mohl vyskytovat život.

Ve finsko -norské sérii zažívají 
čtenáři vzrušující dobrodružství. 
Jen hrstka vyvolených dětí, která 
dokončila náročnou počítačovou 
hru, je po výcviku na tajné 
základně vyslána na průzkum 
planetární soustavy Kepler62. 
Prý jsou poslední nadějí pro 
lidstvo a zničenou planetu Zemi. 
Proč ale zrovna děti? 
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