Bokcirkelmaterial till Kepler62: Inbjudan
av Timo Parvela, Bjorn Sortland och Pasi Pitkänen
Materialet är sammanställt av de finlandssvenska
läsambassadörerna

Första träffen

1.

Titta på omslaget tillsammans och diskutera frågorna..
-

Vad föreställer omslaget?
Vilken stämning finns i bilden?
Vad tror du boken kommer att handla om utgående från omslaget?
Vad väcker ordet Kepler62 för tankar hos dig?

2. Läs texten på pärmens baksida och besvara frågorna..
-

Vad är Kepler62 och vad får vi veta om det?
Vad heter bokens huvudpersoner?
Vad betyder “när naturens resurser minskar och jorden riskerar
överbefolkning”?

3. Läs bokens två första kapitel högt tillsammans och besvara sedan frågorna..
-

I vilken tid verkar boken utspela sig: dåtid, nutid eller framtid? Varför
tror du det?
Hur ser världen ut som Ari och Joni lever i?
Varför drömmer alla om förändring?
Vad får vi veta om Ari och Jonis familj?

Inför nästa träff:
-

läs fram till sid 43 (kapitel 5)

Andra träffen

1.

Vad har hänt hittills i boken?

2. I boken berättas det som hur bröderna sugs in i spelet Kepler62 och slukas
totalt. Har du någon gång slukats helt av ett spel? Hur skulle du beskriva
den känslan?

3. Har du någon gång slukats helt av något annat? Av vad?

4. När bröderna har klarat av spelet ser de en bild av ett underbart landskap
där de själva befinner sig. Hur tror du den stunden kändes?

5. Om du skulle få “hamna” i vilken slags miljö som helst i ett datorspel, hur
skulle den miljön se ut?

6. Läs kapitel 6 tillsammans och besvara frågorna:
-

Vad får vi veta om regeringen?
Vad är neurotrimning och varför håller samhället på med det?
Vad har Joni för sjukdom?
På vilka sätt syns det i det här kapitlet att bokens handling utspelar
sig i framtiden?

Inför nästa träff:

-

läs fram till sid 73 (kapitel 11)

Tredje träffen

1.

Vad har hänt i boken sedan senaste träffen?

2. Varför vill bröderna hitta radioskugga?

3. Varför bildades samregeringen och vad vill den?

4. Vad är ljusreflexen och vad berättar den om en människa?

5. Den gråklädde Henry talar om upptäcktsresor. Vad tror Ari och Joni om
dem? Vad tror du?

6. Ari är inte glad trots att pojkarnas mamma kommit tillbaka. Varför inte?

7. Läs kapitel 12 högt tillsammans, stanna upp vid kapitlets andra uppslag och
fundera på vad det kan föreställa (sid 76-77). Läs också kapitel 13 och
diskutera frågorna nedan:
-

Ari tror att Kepler62 är en inbjudan, en inbjudan från vem?
På vilket sätt tror du att Ari menar att han och Joni inte är fria?
Vad tror du har hänt med pojkarnas mamma?

Inför nästa träff:

-

Läs resten av boken

Fjärde träffen

1.

Vilka siffror och tecken blir lösningen på mysteriet med datorspelet?

2. Bröderna får en minut på sig att bestämma om de ska åka eller inte. Skulle
du åka? Varför eller varför inte?

3. Det stora äventyret blir till en början en besvikelse för Ari och Joni. Vad hade
de förväntat sig och vad fick de?

4. “Regeringen är vår vän” står det på fordonet som bröderna ska kliva
ombord på i slutet av boken. Vad tror du att det innebär?

5. Vart tror du att bröderna har kommit och vad kommer att hända nu?

6. Bläddra igenom bokens allra sista sidor och uppslag. Vilka ledtrådar ger de
här sidorna om vad som händer i nästa bok?

7. Vad tyckte du mest om med boken Kepler62: Inbjudan?

8. Vad tyckte du inte om med boken?

9. Vad blev svårt eller oklart med berättelsen?

10. Skulle du rekommendera boken? Till vem i så fall?

11. Påminner boken om någon annan bok du har läst eller film du har sett?

Läs gärna fortsättningen på Kepler62-serien. Kepler62: Nedräkning och Kepler62:
Resan finns redan nu översatta till svenska, den fjärde boken kommer ut på
svenska sommaren 2022 och heter Kepler62: Pionjärerna.

