Alternatief einde (3):

Waarom ik voor deze
muziek koos :
In deze songtekst zegt hij op een moment:
'De straat was m'n school, ik heb d'r echt
een hoop geleerd. Maar ging net op tijd
weg, ik was bijna hooggeleerd' in het boek
geeft Herold Sayle 1'000 computers aan
scholen dat daarvoor de mogelijkheden niet
hebben. Wie niet op school gaat studeert in
de straat en leert allerlei illegale manieren
om geld te maken. Daarom vind ik dat er
een link is tussen het verhaal en het liedje.

- Herod Sayle
- Ian Rider

Alternatief einde (2):

Het verhaal gaat Over Alex Rider een
veertienjarige jongen dat door de Britse
geheime dienst M16 wordt gerekruteerd na
de dood van zijn oom Ian Rider. Het verhaal
is heel spannend omdat je onmiddellijk in
het verhaal wordt betrokken.

Herold was bang van Alex ook was Alex
maar veertien en hij vierenveertig. Herold
had een robot dat geen 2 handen had maar
wel twee geweren en geen ogen maar twee
laserbollen dat je in twee konden snijden.
Alex riskeerde zijn leven tijdens een
ogenblik

- Alex Rider

Alex
gebruikte
zijn
speciale
afstandbediening dat elke elektronisch
apparaat kapot maakt in een fractie van een
seconde. Alex gebruikte het op deze robot.
Alex had amper op de knop gedrukt dat de
robot
zich
omdraaide
en
Herold
achtervolgde.
Herold
liep
op
een
bananenschil en viel. Hij werd door de robot
gevangen en afgegeven aan de Britse
Geheime dienst M16

Bijlage 1 :

Antony Horowitz- Stormbreaker www.picozone.nl

Personages:
Beschrijving:
- Alex Rider : Hij is 14 jaar heeft kort blond
haar en bruine ogen,hij heeft zijn ouders
nooit gekend.
- Ian Rider : Hij is ongeveer 30 jaar oud en
is de oom van Alex, hij was een geheim
agent en werd doodgeschoten.
- Herod Sayle : Hij is een kleine man met
een kaal hoofd hij is altijd duur gekleed.

- In 1985 geeft hij zijn eerste boek uit
-Hij heeft meer dans 50 boeken geschreven
en uitgegeven
Het verhaal is chronologisch geschreven
maar soms heb je flashbacks. Het verhaal
wordt verteld door Alex. Het verhaal wordt
verteld
vanuit
een
ik-standpunt
(belevende-ik)

- Een van zijn beroemste werken is 'De
Malteser erfenis'
- Hij op 5 avril 1956 geboren
- Anthony Horowitz

Auteur :

Bijlage 1 :

- Anthony Horowitz studeerde aan de
universiteit van Oxford.
- Anthony Horowitz moest als kind naar een
afschuwelijke kostschool, Orley Farm
School in Noord Londen.

Enkele weetjes :
Het verhaal :

Songtekst :

Songtekst :

Alternatief einde (1) :

- Het verhaal wordt uit het ik-perspectief
verteld

Ik wil niet praten als het mij niet interesseert
Ik kom van strijden in de min
Ik zag weinig en wou meer
Ook al had ik niks, ik heb nooit van jou
geprofiteerd
Want money moet je maken, als het jou niet
overheerst
Ik heb een hele leger, ik word niet
genomineerd
Doe zaken met m'n label, ik word niet
gedomineerd
De straat was m'n school, ik heb d'r echt
een hoop geleerd
Maar ging net op tijd weg, ik was bijna
hooggeleerd

- Als Songtekst heb ik 'Geen stress' van
Lijpe gekozen

Alex was in zijn supersnelle auto en
achtervolgde Herold Sayle. Herold Sayle
stopte in één keer en kwam uit zijn auto
aangelopen naar zijn huis

- De ik-verteller die in dit verhaal voorkomt
is Alex, zoals de lezer weet hij niet alles wat
er gebeurt
- Herold Ssayle geeft 1'000 computers
gratis zonder kosten aan scholen maar alles
gebeurt niet zoals het moest

- Is in 2017 uit gekomen
- Is een Rap muziek

