
‘Laat alle kinderen die lezen moeilijk of stom vinden,  

Robotoorlog maar eens proberen.’ 

Manda Heddema, boekhandelaar De Koperen Tuin, boekenpanellid DWDD



Boek 1: Geheime kracht
Gebonden boek, prijs € 13,45 

Eerste druk 2017, vierde druk 2020

Auteur: Rian Visser

Illustrator: Guillem. H. Pongiluppi 

ISBN 9789491647000

Nur 280, 13,5 x 20,5 cm, 160 blz

Spannende serie voor zwakke lezers vanaf 10 jaar

Boek 2: Onzichtbaar gevaar
Gebonden boek, prijs € 13,45 

Eerste druk 2017

Auteur: Rian Visser

Illustrator: Guillem. H. Pongiluppi 

ISBN 9789491647116

Nur 280, 13,5 x 20,5 cm, 168 blz

Boek 3: Ongelijke strijd
Gebonden boek, prijs € 13,45 

Eerste druk 2018

Auteur: Rian Visser

Illustrator: Josep Díaz 

ISBN 9789491647178

Nur 280, 13,5 x 20,5 cm, 192 blz

Paperback, prijs € 5,00

ISBN 9789491647123

‘Dit soort boeken maken mij zeer blij. Robotoorlog is niet alleen 
een razendspannend leesboek voor jongens en meisjes van 10 
jaar en ouder, maar is om meerdere redenen ook zeer geschikt als 
lesmateriaal. De mooiste lessen vind ik persoonlijk de beginselen 
over ki. Hoe kun je de rust vinden om je te focussen, zonder te 
worden afgeleid door alles om je heen? Daarnaast is het ook een 
verhaal over trouw, vriendschap en vertrouwen. Het verhaal biedt 
ook een mooie opening tot het nadenken over de rol van robots in 
de huidige samenleving. Was je ooit dol op de Matrix? Dan moet 
je dit zeker lezen!– Rubén Rodriguez da Silva, boekhandel Los, 
Bussum

‘Prachtige boeken, zeker ook voor gamers.’  
– Ingrid de Graaf, leesconsulent openbare bibliotheek

‘Robotoorlog is een heel fijne serie voor jongens en meisjes die van 
spannende avonturen houden.’  
Merel de Vink, boekhandel Leesvink
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Boek 4: Sluipend kwaad
Gebonden boek, prijs € 14,45 

Verschijnt januari 2020

Auteur: Rian Visser

Illustrator: Josep Díaz 

ISBN 9789491647215

Nur 280, 13,5 x 20,5 cm, 208 blz

Een serie over robots, vechtsporten én vriendschap

Een robotleger krijgt steeds meer macht. Kinderen proberen met behulp van 

martial arts de robots te bestrijden. Zij sluiten zich aan bij de groep Geheime 

kracht. Daar trainen ze Oosterse vechtsporten en leren ze hoe ze hun geheime 

kracht (ki ) kunnen gebruiken. Langzaamaan lukt het hen om de maatschappij 

van de gevaarlijke robots te bevrijden. 

Ki = energie

• Veel kinderen beoefenen een vechtsport, zoals taekwondo, of judo. 

Voor deze doelgroep zijn er weinig boeken over dit onderwerp. 

• De auteur schrijft vanuit haar eigen ervaring met vecht- en 

verdedigingssporten, zoals o.a. aikido en kendo. 

• Lesmateriaal over robotica op www.robotoorlog.nl.

• Boektrailers op www.robotoorlog.nl.

• Speciaal voor zwakkere lezers: veel actie, korte hoofdstukken,  

grote letter, dyslexielettertype. In bibliotheek vindbaar op  

Makkelijk Lezen Plein.

• Volwassen game-uitstraling: covers zijn gemaakt door bekende 

Spaanse illustratoren, die ook werken voor Game of Thrones, Warcraft 

en Disney.
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Rian Visser, auteur

Rian Visser is auteur van ruim honderd kinderboeken, 

zoals Nippertje, De wedstrijd van Schildpad en Haas, 

hier is pier, Blitz! en Zar (Game-lezen). 

Via De Schrijverscentrale bezoekt Rian Visser scholen, 

bibliotheken en boekwinkels.

www.rianvisser.nl 

www.deschrijverscentrale.nl


