
Panthera hield niet van machines. Ze misten gevoel en konden niet 

denken. Zelfs in een eenvoudig apparaat, zoals een wasmachine, 

had iemand informatie gestopt. Het had een programma om te wassen, 

spoelen en centrifugeren. Hoe wist je dat dat alles was? Misschien 

kon de machine ook afluisteren, het huis onder water zetten of brand 

veroorzaken? Er ontplofte regelmatig elektrische apparatuur. Waren 

dat ongelukken of hadden robots op afstand een geheim programma 

in werking gezet? Er waren verhalen over elektrische tandenborstels 

die gif in de mond spoten en speelgoedpoppen die foto’s van kinderen 

maakten. Apparaten kon je nooit vertrouwen. 

Denny ging met de tablet op schoot zitten en stuurde de robot-libelle 

naar buiten. Wauw! Het was net alsof hij zelf hoog in de lucht 

vloog. 

Een pretpark verderop trok zijn aandacht. Er was een enorme 

achtbaan met wel drie dubbele loopings. Met een hijskraan werden 

stukjes rails omhooggehesen en aan de achtbaan vastgeplakt. Denny 

zag dat kinderen de hijskraan bestuurden. Ondertussen werd de 

achtbaan gewoon gebruikt. Een karretje klom over de rails omhoog, 

dook omlaag en reed over een gedeelte dat plotseling ophield. Als een 

kanonskogel vloog het door de lucht. Geschrokken kneep Denny in zijn 

tablet. Dat kind zou te pletter vallen. Hij moest iets doen!

Ineens verscheen er een reusachtige robotooievaar in beeld. Met een 

schepnet viste hij het karretje behendig uit de lucht en bracht het naar 

de grond. Er zat een jongetje in met rode krullen. Lachend rende hij naar 

een rij lege karretjes om opnieuw de achtbaan in te gaan. 

Verderop waren nog meer spectaculaire attracties te zien. In een 

arena lieten kinderen reusachtige robots tegen elkaar vechten. 

Er was ook een enorm reuzenrad, dat bestond uit twee naast elkaar 

draaiende wielen met bakjes eraan. Verschillende kinderen probeerden 

van de ene naar de andere kant te springen. Als dat mislukte, vielen ze in 

het midden op een trampoline en stuiterden hoog op en neer. 

Achter dit waanzinnige speeltoestel zag hij een cirkelvormig zwembad. 

Een gigantische inktvisrobot hield met zijn tentakels alle kinderen in de 

gaten. Een jongetje hing aan de zuignappen om te leren zwemmen. 

Een meisje met zwarte vlechtjes klom via de tentakels omhoog en gleed 

omlaag. Denny had nog nooit zo’n leuk zwembad gezien. 

Twee fragmenten uit Robotoorlog Boek 2: Onzichtbaar gevaar

VOOR 

Robots zijn te gek!

TEGEN 

Robots zijn gevaarlijk!
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