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Alex Rider is a series of spy novels by Anthony Horowitz about a 14-15-year-old spy named Alex Rider.The series is aimed
primarily at teens and young adults. The series comprises eleven novels, as well as five graphic novels, three short stories and
a supplementary book.The first novel, Stormbreaker, was released in the United Kingdom in 2000 and was adapted into a
motion picture in 2006 ...
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Synopsis. Alex Rider est un garçon de 14 ans vivant avec son oncle Ian Rider, et sa gouvernante, Jack Starbright, une femme
de 28 ans, américaine dont les parents vivent plus loin, car ses parents sont morts. À la mort de son oncle, il apprend que ce
dernier était un espion du MI6 et non un banquier.
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De Alex Rider-serie is een boekenreeks geschreven door de Britse kinderboekenschrijver Anthony Horowitz.Volgens de omslag
van het boek zijn er wereldwijd meer dan tien miljoen exemplaren verkocht. De reeks vertelt het verhaal van de jonge spion Alex
Rider.. Het eerste deel van de tiendelige reeks werd gepubliceerd in het Verenigd Koninkrijk in 2000 en werd aangepast voor de
film Stormbreaker.
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Het verhaal gaat over de veertienjarige Alex Rider die zonder het zelf te beseffen door zijn oom wordt opgeleid tot spion.Als zijn
oom Ian Rider als bewakingsagent wordt vermoord door huurmoordenaar Yassen Gregororich wordt hij ingelijfd door de Britse
MI6 en krijgt zijn eerste opdracht: Stormbreaker. Alex Rider neemt de missie van zijn oom over door de plaats van een andere
jongen, die ...
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