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Grote Beer en Kleine

De wedstrijd van Schildpad

Robotoorlog – Boek 1:

Robotoorlog – Boek 2:

Robotoorlog – Boek 3:

Bever, vrienden voor altijd

en Haas

Geheime kracht

Onzichtbaar gevaar

Ongelijke strijd

‘Laat alle kinderen die lezen moeilijk of stom vinden, Robotoorlog maar eens
proberen.’ – Manda Heddema, boekhandel De Koperen Tuin,
voormalig boekenpanellid DWDD

Grote Beer en Kleine Bever,
vrienden voor altijd
Groot voorleesboek met twaalf korte verhalen
Beer en Bever zijn de beste vrienden, ook al zijn ze
heel verschillend. Beer houdt van slapen, lezen en
veel eten. Bever is altijd bezig en verzint voortdurend
nieuwe dingen om te doen. De vrienden brengen
veel tijd door met spelen, praten en nadenken.
Wanneer ze samen naar de sterren kijken, ontdekken
ze naast Grote Beer een nieuw sterrenbeeld: Kleine
Bever. Bestaat dat echt?
• Voorgelezen bij Sesamstraat.
• Sluit aan bij de Kinderboekenweek 2018,
thema Vriendschap!
Deze grappige, vertederende en uiterst herkenbare verhalen
sluiten goed aan bij de belevingswereld van kinderen. – Pluizer
De verhaaltjes zijn allemaal anders, ze kunnen dus steeds prima
los van elkaar worden voorgelezen. Wel komt in alle verhalen het
thema ‘vriendschap’ duidelijk naar voren. – Juf Jannie

Gebonden boek, prijs € 13,95
Auteur: Rian Visser
Illustrator: Gertie Jaquet
ISBN 978 94 91647 14 7
Nur 272, 29,6 x 21,8 cm, 32 blz
Verschijnt 28 februari 2018

Gratis digibordles, werkboekje en toneeltekst voor de Kinderboekenweek!

Uitgeverij Books2download is via De Vrije Uitgevers aangesloten bij CB.
Contact: info@books2download.nl, tel 023 5440547, www.books2download.nl.

De wedstrijd van Schildpad en Haas
Een frisse nieuwe vertelling van een oude fabel
Schildpad en Haas houden een hardloopwedstrijd.
Wie is het eerst bij de paardenbloemen aan het eind
van het bospad? Alle dieren uit het bos komen kijken
en helpen mee met de wedstrijd. Haas weet zeker
dat hij het snelst is. Daarom kan hij best nog even
een koprol maken en over een boomstam springen.
Ondertussen kruipt Schildpad rustig verder …
Met een verrassend einde!
• Verscheen in 2013 in klein formaat bij Zwijsen,
Gebonden prentenboek, prijs € 13,95
Auteur: Rian Visser
Illustrator: Tineke Meirink
ISBN 978 94 91647 13 0
Nur 273, 29,6 x 21,8 cm, 32 blz
Eerste druk 2017

5 herdrukken, stond in CPNB bestsellerlijst top 60
• Populair bij kleuterleerkrachten
• Nu leverbaar in groot formaat
De tekeningen in voornamelijk groene, natuurlijke tinten vertellen
het verhaal en geven een mooie aanvulling op de teksten. Voor
kinderen vanaf ca. 4 jaar een leuk boek om zelf te bekijken en
voorgelezen te krijgen. – Biblion

Gratis digibordles en toneeltekst voor het onderwijs

Robotoorlog – Boek 1: Geheime kracht
Het is oorlog tussen de mensen en de robots.
Wie gaat er winnen?
Eerste deel uit de serie Robotoorlog.
Een boek over robots, vechten én vriendschap.
Sinds de dood van hun ouders wonen Denny en zijn
broertje Flint in een weeshuis. Er verschijnen steeds
meer gevaarlijke robots en niemand doet er iets aan.
Op een dag ontmoet Denny echter een oude man.
Hij vecht in zijn eentje tegen vijf robots. En hij wint!
De man hoort bij een geheime groep. Daar wil Denny
meer van weten.
• Thema: robots, vechtsporten en vriendschap
• Sluit aan bij de Kinderboekenweek 2018,
thema vriendschap
• Aanvullend materiaal op www.robotoorlog.nl
• Luisterboek op Aangepast Lezen (Biblion)
• Titel op Makkelijk Lezen Plein (Biblion)
Mijn zoon Valentijn (10 jaar) kwam stuiterend zijn kamer uit: Dit is
echt een waanzinnig boek! – Arjan Kroonen
Gebonden boek, prijs € 12,95

Briljant geschreven. – Jørgen Hofmans, schrijver

Auteur: Rian Visser
Illustrator: Guillem. H. Pangiluppie

Een spannend boek dat voor veel leeftijden geschikt is. – Land van

ISBN 978 94 91647 00 0

Lezen

Nur 280, 13,5 x 20,5 cm, 160 blz
Eerste en tweede druk 2017, derde druk 2018

Paperback, prijs € 9,95
ISBN 978 94 91647 12 3

E-boek, prijs € 6,99
ISBN 978 94 91647 120 9

Auteur Rian Visser beoefent judo, jiujitsu en aikido.

Robotoorlog – Boek 2: Onzichtbaar
gevaar
De robots krijgen steeds meer macht.
Wie gaat de strijd met hen aan?
Tweede deel uit de serie Robotoorlog.
Een groep kinderen wordt door robots gevangen
gehouden op een eiland. Denny gaat met een
paar leden van Geheime kracht op reis om hen te
bevrijden. Maar willen de kinderen wel naar huis? En
bestaan er ook leuke robots?
• Thema: robots, vechtsporten en vriendschap
• Sluit aan bij de Kinderboekenweek 2018,
thema vriendschap
• Aanvullend materiaal op www.robotoorlog.nl
• Luisterboek op Aangepast Lezen (Biblion)
• Titel op Makkelijk Lezen Plein (Biblion)
‘Prachtige boeken, zeker ook voor gamers.’
Ingrid de Graaf, leesconsulent openbare bibliotheek
Het onderwerp van het boek is érg actueel. Dit boek is een
zeer waardevolle aanvulling voor elke schoolbibliotheek! –
Leesbevordering in de klas
Gebonden boek, prijs € 12,95
Auteur: Rian Visser
Illustrator: Guillem. H. Pangiluppie
ISBN 978 94 91647 01 6
Nur 280, 13,5 x 20,5 cm, 168 blz
Eerste druk 2017

Gratis digibordlessen voor het onderwijs
Hoe wordt het boek Robotoorlog gemaakt?
Ben jij benieuwd hoe een boek wordt gemaakt?
Weet jij wat een manuscript, katern of inslagschema is? En waar zit de kneep?
In deze les leer je hoe het boek Robotoorlog Boek 1: Geheime Kracht tot stand kwam.

Digibordles Hoe wordt het boek Robotoorlog gemaakt? © Uitgeverij Books2download © Tekst en illustraties: Rian Visser Pag 1
Deze les – en stukken hieruit – mag worden gebruikt in de klas, maar alleen met uitdrukkelijke bronvermelding.

Robotoorlog – Boek 3: Ongelijke strijd
Het gevaar van de robots neemt toe.
Wie kan ze nog stoppen?
Derde deel uit de serie Robotoorlog.
Een boek over robots, vechten én vriendschap.
De wetenschapper Mytilus is ontvoerd en Denny,
Tilia en Arion gaan naar hem op zoek. Ze belanden
in een bloedhete, droge woestijn. Daar gaat Denny
de strijd aan met gevaarlijke robothagedissen. Arion
belandt in een heuse robotfabriek en Tilia doorzoekt
het gouden paleis. Zullen ze, naast Mytilus, ook hun
ouders terugvinden? En is de strijd dan eindelijk
voorbij?
• Thema: robots, vechtsporten en vriendschap
• Sluit aan bij de Kinderboekenweek 2018,
thema vriendschap
• Aanvullend materiaal op www.robotoorlog.nl
• Titel op Makkelijk Lezen Plein (Biblion)
• Gedrukt in dyslexielettertype
‘Robotoorlog is een dikke vette aanrader. Een boek over interactie
mens/robot, programmeren, robotica, privacy, digitale veiligheid
Gebonden boek, prijs € 12,95

en emotionele ontwikkeling. Spannend, grappig en uitdagend.

Auteur: Rian Visser

Mijn zoon heeft het in één ruk uitgelezen. Qua woordenschat,

Illustrator: Josep Díaz

verdieping, filosofische en sociale vraagstukken: een topper!’ –

ISBN 978 94 91647 17 8

Laura Merts, moeder

Nur 280, 13,5 x 20,5 cm, 192 blz
Eerste druk 2018

‘Dit soort boeken maken mij zeer blij. Robotoorlog is niet alleen

Verschijnt september 2018

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

‘Laat alle kinderen die lezen moeilijk of stom vinden,
Robotoorlog maar eens proberen.’
Manda Heddema, boekhandel De Koperen Tuin,
voormalig boekenpanellid DWDD

Uitgeverij Books2download
Uitgeverij Books2download is de eigen uitgeverij
van auteur Rian Visser. Vanaf 2010 publiceert de
uitgeverij prentenboek-apps en verrijkte e-boeken.
Het doel is om door een combinatie van media
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Rian Visser
Rian Visser schrijft humoristische en spannende
kinderboeken, die perfect aansluiten bij de
leefwereld van kinderen. Ze is zeer bedreven in
het schrijven op lagere AVI’s en in het bedenken
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