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Examining Paratextual Theory and its Applications in Digital Culture Desrochers, Nadine 2014-04-30 The
paratext framework is now used in a variety of fields to assess, measure, analyze, and comprehend the
elements that provide thresholds, allowing scholars to better understand digital objects. Researchers from many
disciplines revisit paratextual theories in order to grasp what surrounds text in the digital age. Examining
Paratextual Theory and its Applications in Digital Culture suggests a theoretical and practical tool for building
bridges between disciplines interested in conducting joint research and exploration of digital culture. Helping
scholars from different fields find an interdisciplinary framework and common language to study digital objects,
this book serves as a useful reference for academics, librarians, professionals, researchers, and students,
offering a collaborative outlook and perspective.
The 39 Clues, Infinity Ring, and Spirit Animals Powerpack James Riordan 2014-04-21 Three bestselling novels

in one powerpack! Includes Rick Riordan's THE 39 CLUES: THE MAZE OF BONES, James Dashner's INFINITY
RING: A MUTINY IN TIME, and Brandon Mull's SPIRIT ANIMALS: WILD BORN! Available together for the first
time, three novels that each launched a blockbuster series. This powerpack includes:THE 39 CLUES #1: THE
MAZE OF BONES by bestselling author Rick Riordan. Are you ready to save the world?INFINITY RING #1: A
MUTINY IN TIME by bestselling author James Dasher. Fix the past. Save the future.SPIRIT ANIMALS #1: WILD
BORN by bestselling author Brandon Mull. The legend lives in you.Three unforgettable adventures are waiting
for you....
The New York Times Index 2008
Wie is dat op dit uur? Lemony Snicket 2013-01-25 Na zijn internationale bestsellerserie Ellendige avonturen,
waarvan er wereldwijd meer dan 60 miljoen exemplaren zijn verkocht, staat de wereldberoemde Lemony Snicket
op het punt de details van zijn zeer ongewone jeugd te onthullen De 13-jarige Lemony Snicket is leerlingdetective en werkt voor een geheime organisatie. Hij moet een inbraak in het mysterieuze plaatsje Smeur aan
Zee oplossen. Een waardevol beeld in de vorm van een boze zeedraak, beter bekend als het Brommende
Beest, is gestolen en moet worden terugbezorgd aan de rechtmatige eigenaar. Een simpele zaak, denkt Snicket.
Maar voor hij het weet raakt hij in een bizar avontuur verzeild... Lemony Snicket werd wereldberoemd door zijn
bestsellerserie Ellendige avonturen, die werd verfilmd met Jim Carrey in de hoofdrol. Wie is dat op dit uur? is het
eerste deel van Snickets langverwachte nieuwe serie, en verscheen in Amerika in een oplage van één miljoen
exemplaren. Voor het eerst geeft Snicket de juiste antwoorden op de verkeerde vragen. `Verrukkelijk leesvoer,
deze charmante en knap geschreven kleine mysterie. () Ik kan nu al niet wachten op de volgende delen. The
Guardian `Alsjeblieft zeg, het is Snicket. Wat valt er meer te zeggen? The Booklist
De moordenaar van de nar Robin Hobb 2014-09-30 'Robin Hobb is een van de grootste fantasy-auteurs van
deze tijd. Schijnbaar moeiteloos pakt ze de draad van de Ziener-boeken weer op.' - The Times Tien jaar is
verstreken sinds de laatste passages van De Boeken van de Nar. Fitz, nu ouder en wijzer, heeft zich onder de
naam Tom Dassenkop samen met zijn oude geliefde Mollie in betrekkelijke rust en anonimiteit teruggetrokken
binnen de muren van zijn landhuis in het Woeste Woud, op het landgoed dat hem voor zijn diensten aan de
kroon is geschonken. Af en toe is er contact met zijn oude leermeester Chade, magiër en vertrouweling van de

Zienerkoningen van het immense kasteel de Hertenhorst. Van zijn oude vriend de nar, die er voor een belangrijk
deel toe heeft bijgedragen dat Fitz nu is wie hij is, heeft hij al jaren niets vernomen. Elke poging om het contact
te herstellen loopt op niets uit. En dat zit Fitz niet lekker. Dan gebeurt er iets waardoor voor Fitz en Mollie, en alle
andere betrokkenen, het leven in de Zes Hertogdommen nooit meer hetzelfde zal zijn... De Amerikaanse
schrijfster Robin Hobb heet in werkelijkheid Megan Lindholm. Na een studie communicatiewetenschappen aan
de universiteit van Denver schreef ze onder haar eigen naam een indrukwekkend oeuvre bijeen, van urban tot
traditionele en prehistorische fantasy. De erkenning van haar talent kwam pas toen ze onder het pseudoniem
Robin Hobb begon te schrijven en het eerste deel van De Boeken van de Zieners – Leerling en Meester –
verscheen. Nu, vijftien jaar later, is Robin Hobb een van de meest succesvolle en oorspronkelijke fantasyschrijvers van de afgelopen eeuw. Tekst achterplat) Met De Moordenaar van de Nar keert Robin Hobb tot
genoegen van haar vele duizenden fans terug naar de wereld van Fitz, de Zienerkoningen en de Zes
Hertogdommen. Tijdens het Winterfeest arriveert er een boodschapper die Fitz dringend wil spreken. Maar hij
verdwijnt op mysterieuze wijze en laat een bloedig spoor achter. Wie is zijn opdrachtgever? Waar is hij
gebleven? Hij staat voor een raadsel, Fitz –echtgenoot, vertrouweling... Moordenaar des konings. ‘Robin Hobb is
een van de belangrijkste fantasy-schrijvers van nu, geniaal in haar verbeelding.’ – The Times ‘Robin Hobb is
onbetwist één van de twee of drie belangrijkste fantasy-auteurs van dit moment.’ ***** (5 sterren) voor De
Moordenaar van de Nar in SFX ‘Fantasy zoals fantasy geschreven hoort te zijn.’ – George R.R. Martin
Kamp Halfbloed vetrouwelijk Rick Riordan 2017-10-10 Kamp Halfbloed Vertrouwelijk van Rick Riordan Een
exclusief kijkje in Kamp Halfbloed! Apollo heeft een introductievideo gemaakt voor nieuwkomers in Kamp
Halfbloed (zelfingenomen als hij is heeft hij die zelf geschreven, geregisseerd, geacteerd en gezongen). Percy
en de andere bekende halfgoden vinden dit zo’n verschrikking dat ze zelf antwoord gaan geven op vragen als
‘Wat is dit eigenlijk voor plek?’ en ‘Mag ik het Kamp Halfbloed-T-shirt houden?’ Nieuwelingen komen alles te
weten over wat er speelt in het kamp en waar wat te vinden is. Maar het boek is meer dan een verkenning van
de gebouwen en terreinen. Het staat vol met inside information en roddels van en over de bekende helden. En
natuurlijk staan er ook wat goddelijke wijze woorden van de god Apollo in, omdat… nou ja, omdat de auteurs
liever niet neergehaald willen worden. Lees alle series van Rick Riordan! Percy Jackson (5 delen) Helden van

Olympus (5 delen) De avonturen van de familie Kane (3 delen) Magnus Chase en de goden van Asgard (3
delen) De beproevingen van Apollo (2 delen verschenen)
Als de tijd daar is Jeffrey Archer 2018-04-10 Het zesde deel van de decennia en continenten omspannende
Clifton-serie Wie er eenmaal aan begint raakt verslaafd en wil zo snel mogelijk verder lezen! Tegen de
achtergrond van wereldoorlogen, politieke schandalen en maatschappelijke onrust proberen opeenvolgende
generaties van de familie Clifton hun weg te vinden. In een verhaal dat decennia en continenten omspant, laat
Jeffrey Archer je meeleven met hun lotgevallen en brengt hij op grandioze wijze een voorbij tijdperk tot leven.
Harry Clifton blijft de degens kruisen met de Russische grootmachten om de schrijver Babakov vrij te krijgen,
maar een onverwachte gebeurtenis zet alles op zijn kop. In de onrust die ontstaat worstelt Giles Barrington met
de vraag of hij de politieke arena moet verlaten. Ook het bankwezen krijgt klappen te verduren, en Sebastian
Clifton wordt nog steeds op alle mogelijke manieren dwars gezeten door zijn rivalen. Bovendien verliest hij zijn
hart aan een beeldschoon Indiaas meisje, maar haar ouders hebben heel andere plannen... De pers over Jeffrey
Archer ‘Een van de top-tien verhalenvertellers ter wereld.’ Los Angeles Times
Maze of Bones Rick Riordan 2009-11 Korean edition of bestselling book THE 39 CLUES: The Maze Of Bones
(Series Book 1) by Rick Riordan In Korean. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
Rode koningin Victoria Aveyard 2015-09-03 In de wereld van de zeventienjarige Mare Berrens hebben mensen
zilver of rood bloed. Mare en haar familie zijn geboren als lage Roden, voorbestemd om de elite van Zilveren te
bedienen. Bovendien bezitten de Zilveren bovennatuurlijke krachten, waardoor ze zo sterk zijn als goden. Als
haar beste vriend in het leger moet gaan dienen zet Mare alles op alles om zijn vrijheid terug te winnen. Het lukt
Mare om toegang te krijgen tot het koninklijk paleis, waar ze oog in oog komt te staan met de koning. Hij ontdekt
bij Mare een verborgen gave – een kracht waarover ze niet had kunnen beschikken – haar bloed is immers
rood...
De maan-zaak Stuart Gibbs 2015-06-09 Reis mee naar de maan! Futuristische whodunit voor jongens en
meisjes vanaf 10 jaar De maan-zaak is een spannend verhaal voor humor en bijzondere gadgets en is in 2017
bekroond door de Vlaamse Kinder- en Jeugdjury in de categorie 12-14 jaar. Het is het jaar 2041 en er wonen
mensen op de maan. Nou ja, op een maanbasis. De twaalfjarige Dash is een van hen. Het klinkt geweldig, maar

de verslagen die Dash verplicht naar de aarde moet sturen, staan vol leugens. Want je mag helemaal niet naar
buiten, het eten is er ver-schrik-ke-lijk, en de wc’s zijn echt een drama. Tot dag 188 is het leven dus eigenlijk
oersaai op de maan, maar dan wordt dr. Holtz dood gevonden buiten de basis. De bevelhebber van de basis
denkt direct aan een ongeluk. Maar Dash gelooft dat niet en gaat stiekem zelf op onderzoek uit, waarbij hij zaken
ontdekt waar hij misschien beter niet vanaf had kunnen weten… Lees ook het spannende vervolg: Het maanmysterie.
Gespleten Karin Slaughter 2018-06-12 ‘Karin Slaughter is wederom in bloedvorm.’ ???? Telegraaf Sterke
personages, bloedstollende spanning, met verve en vakmanschap geschreven. Andrea Cooper denkt haar
moeder, Laura, door en door te kennen. Maar wanneer het restaurant waar ze samen lunchen onder vuur wordt
genomen en een doodgewone middag in een bloedbad eindigt, ziet Andrea een heel andere kant van haar. De
koelbloedigheid waarmee moeder de schutter overmeestert en doodt, vindt ze ronduit schokkend. Het blijkt dat
Laura zich al dertig jaar schuilhoudt onder een andere naam en haar verleden één grote leugen is. Wat is er
gebeurd en waarom wil iemand haar het zwijgen opleggen? En wat moet je doen als je eigen moeder een
leugenaar blijkt te zijn - of ergen dan dat? ‘Karin Slaughter is adembenemend sterk in haar deconstructie van
Laura, het übermoederdier in wie goed en kwaad een verbluffend spel spelen.’ Knack ‘Gruwelijk knap
opgeschreven.’ de Volkskrant ‘Vakwerk.’ De Standaard ‘Waanzinnig goed.’ Twan Huys
Teaching Young Adult Literature Today Judith A. Hayn 2016-11-02 This book introduces the reader to what is
current and relevant in the plethora of good books available for adolescents. Literary experts illustrate how
teachers everywhere can help their students become lifelong readers by simply introducing them to great
reads—smart, insightful, and engaging books that are specifically written for adolescents.
Trust No One (The 39 Clues: Cahills vs. Vespers, Book 5) Linda Sue Park 2012-12-04 When seven members of
their family were kidnapped, thirteen-year-old Dan Cahill and his older sister, Amy, got ready for the fight of their
lives. But their enemy, a terrifying group known as the Vespers, remained frustratingly elusive. They stay in the
shadows, picking off Cahills one by one.And now the Vespers have landed their most serious blow yet - a blow
that strikes at the very heart of the Cahill family. Because Amy and Dan discover that there's a Vesper mole in
their innermost circle. Amy and Dan need to smoke out the traitor before the next hostage dies. They have just

days to discover who has their back . . . and who wants to sink a knife into it.
???????????????????? 2009
The Maze of Bones Rick Riordan 2008 Roman.
Vlught Angie Sage 2012-12-05 Septimus Heap is sinds een jaar Leerling van de Buitengewone Tovenares
Marcia Overstrand en bekwaamt zich in alle Magieke kunsten, zoals Bezweringen, Betoveringen en het
toepassen van Amuletten. Maar het lijkt erop dat de Duystere Magiek nog niet helemaal is geweken. Septimus
heeft het gevoel dat er iets verschrikkelijks staat te gebeuren. Marcia wordt voortdurend gevolgd door een
boosaardige dreigende Schaduw. En dan wordt Jenna op klaarlichte dag ontvoerd... Septimus is vastbesloten
haar bevrijden, maar dat blijkt gevaarlijker dan hij ooit had kunnen denken. www.septimusheap.nl
Fangirl Rainbow Rowell 2014-06-04 Cath is fan van Simon Snow, maar zo zijn er wel meer. Het enige verschil is
dat een Simon Snow-fan zijn voor Cath net zo veel betekent als kunnen ademen voor de rest van de mensheid.
Als Cath niet over Simon Snow leest, in boeken waarin hij de hoofdpersoon is of op forums, dan schrijft ze
fanfictie of verkleedt ze zich als een van de personages uit de films.Tot nu toe was haar tweelingzus Wren net zo
gek op Simon Snow, maar nu ze gaan studeren is het fangirlen er voor Wren wel een beetje af. Cath zal nu dus
alleen door haar veelal fictieve leven moeten gaan. Maar is ze daar wel klaar voor? Haar nieuwe kamergenoot
Reagan is in ieder geval vastbesloten om Cath een handje te helpen. Samen trekken ze ten strijde tegen
veeleisende docenten, manische ouders en sluimerende verliefdheden en komt Cath erachter dat nerd zijn
eigenlijk wel heel cool is.
The Maze of Bones Rick Riordan 2008 At the reading of their grandmother's will, Dan and Amy Cahill are given
the choice of receiving a million dollars or uncovering the 39 clues hidden around the world that will lead to the
source of the family's power, but by taking on the clues, they end up in a dangerous race against their own family
members. Maze of bones is the first in a series of 10 books. The publisher offers an online game as well.
Niet voor de poes Ruth Brown 1981 Een ondernemend poesje gaat een verlaten kasteel in het bos binnen en
vindt daar in een oude speelgoedkast een muisje. Een prentenboek met weinig tekst en donkere geheimzinnige
illustraties.
Book Review Digest

2009
The Publishers Weekly 2009
Swindle Gordon Korman 2008 After a mean collector named Swindle cons him out of his most valuable baseball
card, Griffin Bing puts together a band of misfits to break into Swindle's compound and recapture the card. There
are many things standing in their way, but Griffin and his team are going to get back what's rightfully his.
Quill & Quire 2009
De warlock Michael Scott 2012-01-12 De legende: Er wordt gezegd dat Nicolas Flamel het geheim van het
eeuwige leven heeft ontdekt. Volgens de archieven stierf hij in 1418. Maar zijn graf is leeg... De waarheid:
Nicolas Flamel is dankzij het Elixir van het Eeuwige Leven nog steeds in leven. De formule hiervan zit verborgen
in het boek van Abraham de Magus dat de Onsterfelijken willen bemachtigen om de mensheid te vernietigen. En
als de millenniaoude voorspelling juist is zijn Sophie en Josh Newman de enigen die hem kunnen tegenhouden als Flamel er tenminste op tijd in slaagt hun bijzondere krachten te doen ontwaken... Nu de messen zijn
geslepen wordt duidelijk waar ieders loyaliteit ligt. Voor het eerst zal de tweeling tegenover elkaar staan nu Josh
ervoor heeft gekozen aan de zijde van Dee te vechten. Terwijl Scatty, Jeanne D'Arc, Sint Germain, Palamedes
en Shakespeare in Danu Talis zitten, is Sophie bij Nicolas en Perenelle Flamel, wier krachten nog steeds
langzaam afnemen. Sophie moet op Niten vertrouwen om een onsterfelijke te vinden die haar Aardemagie kan
leren. Niemand is meer verrast dan zijzelf als blijkt dat ze deze leraar op een wel heel vreemde plek vindt...
School Library Journal 2010
Het goud der inka's / druk 1 Clive Cussler 2004 Dirk Pitt bindt de strijd aan met een bende kunstsmokkelaars die
een enorme Incaschat op het spoor is gekomen.
39 Clues: The Maze of Bones: A Graphic Novel (39 Clues Graphic Novel #1) Rick Riordan 2023-04-04 The
graphic novel adaptation of the mega-bestseller that launched a global phenomenon! Minutes before she died
Grace Cahill changed her will, leaving her decendants an impossible decision: "You have a choice - one million
dollars or a clue." Grace is the last matriarch of the Cahills, the world's most powerful family. Everyone from
Marie Curie to Harry Houdini is related to the Cahills, yet the source of the family power is lost. 39 Clues hidden
around the world will reveal the family's secret, but no one has been able to assemble them. Now the clues race

is on, and young Amy and Dan must decide what's important: hunting clues or uncovering what REALLY
happened to their parents.
De zoon van Sobek Rick Riordan 2015-09-10 In drie korte verhalen bundelen de bekende helden uit Percy
Jackson en de Olympiërs, De helden van Olympus en De avonturen van de familie Kane hun krachten om
samen te strijden tegen het kwaad. In dit eerste verhaal onderzoekt Carter Kane geruchten over een monster dat
gezien is op Long Island. Daar ontmoet hij de mysterieuze Percy Jackson en die kennismaking is niet bepaald
vriendelijk. De tovenaar en de halfgod moet het samen opnemen tegen een gigantisch krokodillenmonster.
Childrens' Catalog H.W. Wilson Company 2009 The 1st ed. includes an index to v. 28-36 of St. Nicholas.
39 Clues Books 1-5 Gordon Korman 2011-11-17 Presents the adventures of Dan and Amy Cahill as they begin a
quest to uncover thirty-nine clues hidden around the world that will lead to the source of the family's power and
end up in a dangerous race against their own family.
The 39 Clues - Tomas Source Wikia 2013-09 This book consists of articles from Wikia or other free sources
online. Pages: 90. Chapters: 39 Clues - Search for the Keys, Agent Cards, Agent Handbook, Agents Kidnapped
in The Medusa Plot, Alcatraz Island, Aloe, Amber, Annie Oakley, Arena 39, Arnold, Babe Ruth, Bone, Branch
Crests, Branch Leaders, Branch Serums, Buchanan Holt, Cahill Island, Ireland, Cahill Timeline, Cahill Web,
Cahills vs.Vespers, Card Chart, Cards, Casper Wyoming, Characters, Charlie Wallace, CliqueMe, Clue Symbols,
Clues, Cocoa, Damien Vesper, David Livingstone, Diamond, Eisenhower Holt, George Washington, Gideon
Cahill, Gold, Grace's Will, Hamilton Holt, Henry Morton Stanley, Historic Cahills, Hot Spots, Ian and Natalie's
Alliances, In Too Deep, Into the Gauntlet, Ivan Kleister, Lead, List of Main Characters, Louisa, Mace, Madeleine
Cahill, Madison Holt, Madrigal Gauntlet, Magnesium, Mary-Todd Holt, Master Serum, Missions, Mt. Fuji, My
Cards, My Clues, Old 39 Clues Wiki Teams, Olivia Cahill, Olympic Sites, One False Note, Paris, France,
Prestige Meter, Quartz, Quote of the week suggestion page, Reagan Holt, Serum Formula, Shaka Zulu,
Sharable Card Codes, Silk, Sir Edmund Hillary, Skeet Shoot, Storm Warning, Strongholds, Teahupo'o, The 39
Clues, The 39 Clues, The 39 Clues Website, The Black Book of Buried Secrets, The Black Circle, The Cahill
Family, The Cahill Fire, The Dead Of Night, The Emperor's Code, The Holt Family, The Maze of Bones, The
Medusa Plot, The Sword Thief, The Trent Fire, The United States of America, The Viper's Nest, Thomas Cahill,

Thyme, Tomas Branch, Tomas Clues, Tomas Serum, Top Secret Cards, Toyotomi Hideyoshi, Vesper Five,
Vesper One, Vespers Rising, Victoria Falls, West Point, Wiki Team Win History-Round 2, Wormwood, Zinc.
Excerpt: The 39 Clues - Search for the Keys is a board game released in 2009 based on the 39 Clues. Players
choose a private jet, each representing 1 branch. Lucians go first, and you travel around notable locations (Paris,
Vienna, Angkor and...
The 39 Clues Starter Set 2010-09-01 Read the first books that launched the adenctuire of a lifretime! This Starter
Set includes The 39 Clues Book One: The Maze of Bones by Rick Riordan, The 39 Clues Book Two: One False
Note by Gordon Kormon, and Card Pack #1. For those who missed the adventure the first time around, this is
hust what you need to be introduced to the Cahills. The hunt is on. Join them!A special value box set--perfect for
gift giving!
One False Note (The 39 Clues, Book 2) Gordon Korman 2011-07-01 The highly-anticipated Book 2 of the #1
bestselling The 39 Clues series. THIS JUST IN! Amy and Dan Cahill were spotted on a train, hot on the trail of
one of 39 Clues hidden around the world. BUT WAIT! Police report a break-in at an elite hotel, and the suspects
ALSO sound suspiciously like Amy and Dan. UPDATE! Amy and Dan have been seen in a car . . . no, in a
speedboat chase . . . and HOLD EVERYTHING! They're being chased by an angry mob?!? When there's a Clue
on the line, anything can happen.
Verlaten Michael Grant 2013-06-12 Dit e-book uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De
letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te
onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en het lezen gemakkelijker wordt. Wat doe je
als alle volwassenen spoorloos verdwenen zijn? Het ene moment stond de leraar nog over de Burgeroorlog te
praten. En het volgende moment was hij weg. Leraar aanwezig. Leraar weg. Geen `poef. Geen lichtflits. Geen
knal. Tijdens een doodgewone schooldag ziet de veertienjarige Sam tot zijn verbijstering zijn leraar pal voor zijn
ogen verdwijnen. Zomaar ineens weg! Algauw blijkt dat iedereen die ouder is dan vijftien jaar op hetzelfde
moment is verdwenen. Bovendien is er een ondoordringbare barrière rond de stad opgetrokken, waardoor
internet, televisie en mobieltjes geen enkel signaal meer ontvangen. Een enorme chaos breekt uit. Er zijn geen
artsen en politieagenten meer. En wie zorgt er voor de achtergebleven babys? Net buiten de stad neemt Caine

de leiding over zijn internaat en daarna ook over het stadje. In het begin weet hij enige orde te scheppen, maar
gaandeweg voert hij met een aantal volgelingen een waar schrikbewind. Hoewel Sam helemaal geen leidende
rol wíl, besluit hij ten slotte toch dat hij de kwaadaardige Caine en zijn terreurbende moet tegenhouden. En dat
kan alleen als hij Caine uitschakelt. Maar intussen komt de dag dat hij zelf vijftien jaar zal worden steeds
dichterbij
The 39 Clues #1 The Maze of Bones Rick Riordan 2008-09-01 The Cahills are the most powerful family the
world has ever known. However, the family is fractured, and the source of its power has been lost. The story
begins with the death of matriarch Grace Cahill. In her will she leaves her heirs a choice: they can either receive
a million dollars or a clue. The first Cahill to assemble all 39 clues hidden around the world will discover what
makes the family so powerful - a reward beyond measure. It's Cahill versus Cahill in a race to the finish, with
readers hot on the heels of the main characters, fourteen-year-old Amy Cahill and her eleven-year-old brother,
Dan. The story spans 10 adrenaline-charged books, 350 game cards, and an online world allowing readers to
play a part in the story and compete for more than $25,000 in prizes.
Mystery at Claudia's House (The Baby-Sitters Club Mystery #6) Ann M. Martin 2014-04-29 Minutes before she
died Grace Cahill changed her will, leaving her decendants an impossible decision: "You have a choice - one
million dollars or a clue." Grace is the last matriarch of the Cahills, the world's most powerful family. Everyone
from Napoleon to Houdini is related to the Cahills, yet the source of the family power is lost. 39 clues hidden
around the world will reveal the family's secret, but no one has been able to assemble them. Now the clues race
is on, and young Amy and Dan must decide what's important: hunting clues or uncovering what REALLY
happened to their parents. The 39 Clues is Scholastic's groundbreaking new series, spanning 10 adrenalinecharged books, 350 trading cards, and an online game where readers play a part in the story and compete for
over $100,000 in prizes. The 39 Clues books set the story, and the cards, website and game allow kids to
participate in it. Kids visit the website - www.the39clues.com - and discover they are lost members of the Cahill
family. They set up online accounts where they can compete against other kids and against Cahill characters to
find all 39 clues. Through the website, kids can track their points and clues, manage their card collections, dig
through the Cahill archives for secrets, and "travel" the world to collect Cahill artifacts, interview characters, and

hunt down clues. Collecting cards helps: Each card is a piece of evidence containing information on a Cahill, a
clue, or a family secret. Every kid is a winner - we'll give away prizes through the books, the website and the
cards, including a grand prize of $10,000!
Nowhere to Run (The 39 Clues: Unstoppable, Book 1) Jude Watson 2013-10-01 The 39 Clues is unstoppable!
The bestselling series returns with an adventure spanning four explosive books and a website that places
readers right in the action. The Cahill family has a secret. For five hundred years, they have guarded the 39
Clues -- thirty-nine ingredients in a serum that transforms whomever takes it into the most powerful person on
earth. If the serum got into the wrong hands, the disaster would rock the world. So certain Cahills have always
made it their mission to keep the serum safe, buried, locked away. Until now. Thirteen-year-old Dan Cahill and
his older sister, Amy, are the latest guardians of the Clues. They think they've done everything right, but a tiny
mistake leads to catastrophe. The serum is missing and Dan and Amy have to get it back and stop who stole it . .
. before it's game over. For everyone.
The 39 Clues 1: The 39 Clues: The Maze of Bones Rick Riordan 2016-04-04 39 clues to unscramble. One
fabulous prize to win. It's a riddle, a book and a game to play. Are YOU up to the challenge? Written by
celebrated author Rick Riordan, this interactive challenge takes books to a place they've never been before.
De scepter van Serapsis Rick Riordan 2015-09-10 In drie korte verhalen bundelen de bekende helden uit Percy
Jackson en de Olympiërs, De helden van Olympus en De avonturen van de familie Kane hun krachten om
samen te strijden tegen het kwaad. Het tweede verhaal speelt zich een paar weken na het avontuur van Carter
Kane en Percy Jackson af. Annabeth Chase ontmoet Sadie, de zus van Carter. De dochter van Athena en de
jonge tovenares uit Brooklyn vechten tegen een vijand die zowel Grieks als Egyptisch is. Zijn naam is Serapis.
Nog verontrustender dan deze op macht beluste god zelf, is de openbaring dat hij gewekt is door iemand die
Sadie maar al te goed kent…
Elixer Angie Sage 2012-12-05 Wanneer de geest van de wrede Koningin Gruwalda door toeval wordt vrijgelaten,
is dat het begin van Duystere gebeurtenissen. Er breekt een dodelijke ziekte uit en tovenaarsleerling Septimus
Heap probeert wanhopig een medicijn te vinden. Intussen smeedt Gruwalda een boosaardig plan om Jenna te
laten verdwijnen en zelf voor altijd op de troon te komen. Maar daarvoor moet ze eerst het eeuwige leven krijgen

Via een oude Magieke Spiegel stuurt Gruwalda Septimus tegen zijn zin vijfhonderd jaar terug in de tijd. Als
zevende zoon van een zevende zoon kan hij als enige een beroemd alchemist helpen een levenselixer te
maken. Kan Septimus ooit terugkeren naar zijn eigen tijd? www.septimusheap.nl
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