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De laatste helden op aarde en de
nachtmerriekoning Max Brallier
2021-09-22 Jack en zijn vrienden zijn
terug voor hun derde zombie-avontuur!
De Laatste Helden horen een oproep
van andere overlevenden, maar precies
dan gaat de radio kapot. June, Dirk
en Quint doen hun best om de boel te
repareren, maar Jack heeft andere
plannen. Want wat als zijn vrienden
hun families terugvinden, en hij
alleen achterblijft? Er zit maar één
ding op: hij moet ze ervan overtuigen
dat er niks mooiers is dan hun
boomhut-bestaan. Wat volgt is een
serie wedstrijdjes met de monsters
uit de pizzeria, een bezoek aan een
pretpark... en een aanvaring met een
gigantisch monster dat nachtmerries
veroorzaakt. Wil je gruwelijk
grappige avonturen? Lees dan dit
boek!
Cyberbrein James Dashner 2016-02-19
Michael dacht dat als hij zou helpen
om cyberterrorist Kaine op te sporen,
VirtNet weer veilig zou zijn voor
gamers. Niets bleek minder waar. De
waarheid is vreselijker dan hij ooit
had kunnen denken. Kaine blijkt een
Tangent, een tot leven gekomen
computercode. Kaine heeft een manier
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gevonden om Tangenten in de hersenen
van mensen te plaatsen en de controle
over te laten nemen. Hij wil alle
mensen op aarde vervangen door
Tangenten. Michael lijkt de enige te
zijn die hem kan stoppen...
De laatste helden op aarde Max
Brallier 2020-02-26 Gevaarlijke
monsters, bloedstollende actiescènes
en een flinke dosis humor: hier is De
laatste helden op aarde!
Tweeënveertig dagen geleden was Jack
Sullivan een gewone jongen met een
gewoon leven. Maar nu is zijn wereld
een TOTALE MONSTER-ZOMBIE-CHAOS. De
stad is vernield en verlaten, en
overal lopen er angstaanjagende
wezens rond. Maar Jack is er nog!
Vanuit zijn coole boomhut beleeft hij
iedere dag als een soort videogame.
Maar in zijn eentje is Jack geen
partij voor alle monsters en zombies.
En al helemaal niet voor het
gigantische en slimme monster Blarg.
Dan ontdekt Jack dat er nog meer
kinderen in de stad zijn
achtergebleven. En dat de Monsterapocalyps veel leuker is als je
vrienden om je heen hebt...
‘Gruwelijk leuk! Bloedstollend en
gigantisch grappig.’ – Jeff Kinney,
Het leven van een loser
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Trapped in a Video Game (Book 5)
Dustin Brady 2019-02-26 Jesse and
Eric have ten minutes to save the
world. In those ten minutes, they’re
supposed to dive into a massive video
game universe, track down an allpowerful madman, and stop his evil
plan before it’s too late. Sound
impossible? It’s super impossible.
There will be fire-breathing
pterodactyls, angry green giants, and
unicorns that shoot lasers out of
their hooves. If Jesse and Eric are
going to survive long enough to fight
the final boss, they’ll need to rely
on each other like never before. Do
they have what it takes? The clock is
ticking.
Escape from a Video Game Dustin Brady
2022-04-26 The latest battle royale
video game from Bionosoft promises a
crazy cast of villains, over-the-top
superweapons, and non-stop action.
But when you get sucked into the
game, you discover that Grim Island
is home to something far stranger
than a few costumed baddies. Young
gamers control the action in this new
interactive adventure from the
bestselling author of Trapped in a
Video Game. They’ll use critical
thinking skills to solve puzzles,
explore hidden areas, and outsmart
villains. Then, once they finish the
main story, they’ll get a chance to
unlock a whole new tale. Fans of
battle royale games like Fortnite
will fall in love with the story’s
frenetic pace and quirky humor, while
parents will appreciate a book that
can captivate the attention of their
“I’d rather be gaming” kid.
Survivalgame James Dashner 2016-02-23
Gamen was Michael zijn lust en zijn
leven. Een paar weken geleden nog
deed hij niets liever dan in VirtNet
rondlopen. Nu riskeert hij met elke
inlog zijn leven. Het is al lang geen
spelletje meer. VirtNet is een
dodelijke omgeving geworden en Kaine
wordt elke dag sterker. Kaine’s plan
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– de Sterfelijkheidsdoctrine – is
bijna uitgevoerd en de grens tussen
de echte wereld en de virtuele wereld
vervaagt meer en meer. De hele wereld
loopt gevaar zolang Kaine nog
rondloopt. Om hem tegen te houden
heeft Michael zijn vrienden hard
nodig. Maar eerst zal hij erachter
moeten komen wie van zijn vrienden
echt te vertrouwen is...
Warcross Marie Lu 2017-10-04 Warcross
van Marie Lu Stel je voor: een
virtual reality-game die de hele
wereld beheerst... Voor de miljoenen
spelers die elke dag inloggen is
Warcross niet zomaar een virtual
reality-game. Het is een hype, een
lifestyle - en een belangrijke bron
van inkomsten voor spelers over de
hele wereld. Dat geldt ook voor
hacker Emika, die als premiejager
illegale gokkers opspoort. Als ze
dringend geld nodig heeft, neemt
Emika een groot risico door de
internationale Warcrosskampioenschappen te hacken. Ongewild
belandt ze midden in de game en
ineens is ze wereldberoemd. Emika is
ervan overtuigd dat ze gearresteerd
zal worden, maar tot haar verbazing
wordt ze benaderd door Hideo Tanaka,
de steenrijke bedenker van het spel.
Hij wil haar inhuren om een hacker te
traceren die het hele Warcrossimperium dreigt plat te leggen.
Halsoverkop vertrekt Emika naar
Tokyo, naar Hideo's wereld van roem
en rijkdom. Maar al snel raakt ze
zelf verstrikt in een duister
complot. Deze spannende scifithriller waarin werkelijkheid en
virtual reality door elkaar lopen
laat je niet meer los. Stap in de
wereld van Warcross – een wereld die
angstaanjagend dichtbij is.
Gaten Louis Sachar 2010-10 Stanley
komt onschuldig terecht in een
strafkamp voor criminele jongens die
elke dag een groot gat moeten graven.
Hij ontdekt dat dit zware werk iets
te maken heeft met de avonturen van
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zijn overgrootvader. Vanaf ca. 13
jaar.
Trapped in a Video Game Dustin Brady
2018-04-10 Kids who love video games
will love this first installment of
the new 5-book series about 12-year
old Jesse Rigsby and the wild
adventures he encounters getting
sucked into different video games.
Jesse Rigsby hates video games--and
for good reason. You see, a video
game character is trying to kill him.
After getting sucked in the new game
Full Blast with his friend Eric,
Jesse starts to see the appeal of
vaporizing man-size praying mantis
while cruising around by jet pack.
But pretty soon, a mysterious figure
begins following Eric and Jesse, and
they discover they can't leave the
game. If they don't figure out what's
going on fast, they'll be trapped for
good!
Trapped in a Video Game Dustin Brady
2017-10-07 Alistair Gregory, the man
who figured out how to put people
into video games, is not what he
seems. Jesse Rigsby is sure of that.
Jesse's sure of something else too he's being watched. To unravel the
mystery, Jesse's going to have to
transform himself into a superspy
with serious retro gaming skills. Can
he pull it off before the bad guys
catch on?
Trapped in a Video Game Dustin Brady
2018-04-10 Jesse Rigsby hates video
games—and for good reason. You see, a
video game character is trying to
kill him. After getting sucked in the
new game Full Blast with his friend
Eric, Jesse starts to see the appeal
of vaporizing man-size praying mantis
while cruising around by jet pack.
But pretty soon, a mysterious figure
begins following Eric and Jesse, and
they discover they can't leave the
game. If they don't figure out what's
going on fast, they'll be trapped for
good!
Armada Ernest Cline 2016-02-23 Voor
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Zack Lightman is het een dag als alle
andere. Hij zit uit het raam te
staren tijdens een saaie les
wiskunde. Plotseling ziet hij een ufo
langsvliegen. Hij denkt dat hij gek
is geworden. Als hij wat beter kijkt,
weet hij wel zeker dat hij gek is
geworden. Het ruimteschip ziet er
namelijk precies zo uit als dat van
de kwaadaardige aliens in Armada, de
game waar Zack zo verslaafd aan is
dat hij op de wereldwijde ranking op
de zesde plek staat. Wat hij ziet
blijkt allemaal echt te zijn. Aliens
zijn vastbesloten de aarde te
vernietigen en zullen binnen
vierentwintig uur aanvallen. De
wereld maakt zich op voor een
verwoestende aanval. Zack en andere
fanatieke spelers van Armada moeten
drones besturen om te helpen de aarde
te verdedigen. Het lot van de wereld
ligt plots op de schouders van de
nerds.
Trapped in a Video Game Dustin Brady
2016 "Trapped. Jesse Rigsby is
trapped in the vido game Full Blast.
His dumb friend Eric probably has
something to do with this, but Jesse
doesn't have time to worry about that
now, because he's got a blaster stuck
to his arm, a man-sized praying
mantis thing chasing him and...is
that the Statue of Liberty taking off
like a rocket ship? Something weird
is going on, and Jesse had better
figure out what it is fast, because
he's about to be trapped for good"-Back Cover.
Portnoy's klacht Philip Roth
2018-03-08 Alexander Portnoy groeit
op in de morsige industriestad Newark
(New Jersey), in een gezin van kleine
joodse middenstanders. Hij is een
kind van zijn tijd: een jongen in de
jaren veertig, volwassen geworden in
de jaren vijftig. Geheel in de greep
van zijn joodse jeugd en zijn
dominante moeder en voortgestuwd door
zijn dwangmatige seksualiteit bevindt
Portnoy zich in een onoplosbare
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situatie, en gaat te biecht bij zijn
psychiater. 'Ze was zo diep ingebed
in mijn bewustzijn dat ik tijdens
mijn eerste schooljaar schijnbaar heb
geloofd dat al mijn onderwijzeressen
vermommingen van mijn moeder waren.'
Geestesoog James Dashner 2016-02-19
Voor Michael en zijn medegamers kan
het VirtNet je stoutste dromen doen
uitkomen. Hoe beter je kunt hacken,
hoe leuker het wordt. Waarom zou je
de regels volgen als je door te
hacken alles wat je wilt binnen
handbereik hebt? Sommige regels
blijken er echter niet voor niks te
zijn: iemand houdt gamers in het
VirtNet gegijzeld, met afgrijselijke
gevolgen. De overheid vraagt Michael
de losgeslagen gamer op te sporen.
Dat blijkt een levensgevaarlijke
opdracht. De grens tussen spel en
realiteit zou weleens voorgoed kunnen
verdwijnen... Geestesoog is het
spannende eerste deel van de nieuwe
serie van James Dashner: THE
MORTALITY DOCTRINE.
De wonderjaren van Billy Marvin Jason
Rekulak 2017-05-17 Als je ooit
verliefd bent geweest, of een
spelcomputer hebt gehad, of Rad van
Fortuin hebt gekeken, en je gevoel
voor humor hebt, dan is De
wonderjaren van Billy Marvin het boek
voor jou. Als je ooit verliefd bent
geweest, of een spelcomputer hebt
gehad, of Rad van Fortuin hebt
gekeken, en je gevoel voor humor
hebt, dan is De wonderjaren van Billy
Marvin het boek voor jou. Het is
1987. De veertienjarige vrienden
Billy, Alf en Clark hebben maar één
doel: een exemplaar bemachtigen van
de nieuwe Playboy, met blootfoto's
van Wheel of Fortune-gastvrouw Vanna
White. Ze zijn te jong om er een te
kopen, dus probeert Billy via de
winkeliersdochter toegang te krijgen
- met verstrekkende gevolgen... Met
z'n vaart en humor is De wonderjaren
van Billy Marvin een onvergetelijk,
prachtig geplot verhaal over een
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tijdschriftenroof, volwassen worden,
computers en liefde. 'The Impossible
Fortress leest als een ouderwetse
Spielberg-film - een heerlijk,
grappig en ontroerend eerbetoon aan
alle nerds en buitenbeentjes,
gesitueerd in een magische tijd toen
cassettebandjes goud waren, telefoons
een snoer hadden en Playboy voor de
grootste opwinding zorgde. Dit is je
volgende favoriete boek.' Seth
Grahame-Smith, schrijver van Pride
and Prejudice en Zombies
Een supergevaarlijk spel Gillian
Rubinstein 1988 Door een
levensgevaarlijk computerspel leren
Andrew en enkele van zijn klasgenoten
hoe belangrijk vriendschap is. Vanaf
ca. 12 jaar.
Trapped in a Video Game! Jackie Woods
2006-01-01 "Kate and Charlie are
playing their favorite video game.
They're really good. In fact, they're
about to reach the highest level.
Suddenly, they feel themselves
spinning. The next thing they know,
they're inside the game! How did they
get there? What will they do next?
Most important, will they ever get
out?"--cover p. 4.
Trapped in the Overworld Winter
Morgan 2016-04-19 Simon, Michael, and
Lily are playing on a multiplayer
server when a strange lightning storm
hits their town. In the middle of an
intense game, a bolt of lightning
strikes, sucking the three friends
into the game! They discover that
they’ve been transformed into their
Minecraft characters. They try to
escape, but they are trapped in the
Overworld! While battling other
players and hostile mobs, Simon,
Michael, and Lily try to find a way
home. Just when they are ready to
give up, their town is attacked and
Simon’s Minecraft home is destroyed.
The friends now have to find out who
is terrorizing them, and if the same
person is responsible for trapping
them in the game. If the trio can
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find and defeat the evil villain,
will they finally be able to make a
home in their favorite game? It’s a
battle against an unknown enemy in
this first installment of the new
Unofficial Minetrapped Adventure
series. Sky Pony Press, with our Good
Books, Racehorse and Arcade imprints,
is proud to publish a broad range of
books for young readers—picture books
for small children, chapter books,
books for middle grade readers, and
novels for young adults. Our list
includes bestsellers for children who
love to play Minecraft; stories told
with LEGO bricks; books that teach
lessons about tolerance, patience,
and the environment, and much more.
While not every title we publish
becomes a New York Times bestseller
or a national bestseller, we are
committed to books on subjects that
are sometimes overlooked and to
authors whose work might not
otherwise find a home.
Escape from a Video Game Dustin Brady
2021-04-20 Young gamers control the
action in this interactive series
from the bestselling author of
Trapped in a Video Game. With more
than 30 endings and an unlockable
bonus adventure, this second book in
the series promises hours of screenfree fun. This is one book that will
super-power the interest of any "I'd
rather be gaming" kid. In this pickyour-path adventure, you join eight
strangers inside a video game for a
chance to win a million dollars. The
challenge is simple: survive to the
end, and you're rich. There's just
one problem: A traitor is hiding
among your group. One-by-one, crew
members of the spaceship start
disappearing. Can you "suss" out the
traitor before it's too late? This
whodunnit space adventure is perfect
for fans of Among Us.
Trapped in a Video Game (Book 3)
Dustin Brady 2018-09-04 The robots
are here and they're not happy, at
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all. After accidentally releasing the
robot villains from Super Bot World 3
into the real world, Jesse Rigsby's
got to figure out a way to make
everything right before anyone gets
hurt. He'd usually rely on his friend
Eric to help him with this sort of
thing, but he's gone missing. To find
Eric, Jesse will have to survive
rickety mine carts, sewer piranhas,
mysterious men in suits and a 100foot-tall robot named Goliatron. This
is Jesse's most dangerous adventure
yet because this time the video game
is real. And in the real world, there
are no extra lives.
Trapped in a Video Game (Book 2)
Dustin Brady 2018-04-24 When Mark is
sucked into the game "Go Wild", he
becomes invisible which makes it that
much harder for Jesse to find him.
Dog Man - De woef van de wildernis
Dav Pilkey 2020-12-08 In dit zesde
boek raakt onze held diep in de
problemen. Is Dog Man dit keer zélf
de boef?! Als de bank in de stad
beroofd wordt, lijkt er maar één
dader te zijn: Dog Man! Baas, Pien
Petjeaf en Kleine Karel zetten alles
op alles om zijn onschuld te
bewijzen. Zou het boeventeam van
Biggie er iets mee te maken hebben?
Ondertussen probeert Dog Man zijn
draai te vinden in de hondenbak. Maar
de andere honden zijn heel onaardig
tegen hem. En van die gemene bewaker
hoeft hij ook geen hulp te
verwachten... Komt Dog Man ooit nog
op vrije voeten? En kan Karel, de
gemeenste kat van de wereld,
misschien een handje helpen? Een
heerlijk Dog Man-verhaal vol humor,
avontuur en tekentips, geschreven
door Dav Pilkey en vertaald door
Tjibbe Veldkamp.
De oceaan aan het einde van het pad
Neil Gaiman 2013-08-12 Een man op
leeftijd keert voor een begrafenis
terug naar zijn geboortedorp. Na de
dienst rijdt hij zijn oude straat in.
Het huis waarin hij opgroeide,
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bestaat niet meer, maar wel staat de
oude boerderij er nog waar zijn
jeugdvriendinnetje woonde. De familie
Hempstock bestond uit Lettie, haar
moeder en haar grootmoeder; drie
eigenzinnige vrouwen. Vanaf het
moment dat hij het erf oploopt, wordt
hij overspoeld door herinneringen.
Aan Lettie die altijd beweerde dat de
vijver in hun tuin eigenlijk een
oceaan was, aan haar moeders
verbluffende kookkunsten én aan haar
grootmoeder, die wel heel levendig
over de oerknal kon vertellen. Het
voelt alsof hij weer die zevenjarige
jongen is, verstrikt in een
wonderbaarlijk avontuur dat zijn hele
wereld op z n kop zet. Zoals geen
ander het kan, neemt Neil Gaiman zijn
lezer meesterlijk bij de hand op een
tocht van vergeving, berusting en
volwassen worden.
Escape from a Video Game Dustin Brady
2020-09-01 Young gamers control the
action in this interactive new series
from the bestselling author of
Trapped in a Video Game. With more
than 30 endings and an unlockable
bonus adventure, The Secret of
Phantom Island promises hours of
screen-free fun. Cooper Hawke and the
Secret of Phantom Island is the
greatest video game nobody has ever
played. The treasure-hunting
adventure was supposed to set a new
standard for gaming. Then, just one
month before its release date, it
fell off the face of the earth. Now,
for the first time, you get a chance
to play the mysterious game—from the
inside. As you outsmart enemies,
solve puzzles, and explore the
island’s hidden areas, you’ll
discover that there’s more to this
game than the world realized. Escape
from a Video Game is an innovative
pick-your-plot story that promises
two adventures for the price of one!
The main adventure builds critical
thinking skills by rewarding young
readers for solving puzzles and
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making sound choices with non-stop
action and huge plot twists. Once
readers beat the video game within
the book, they’ll get a chance to
hunt for every possible ending.
Finding all the book’s endings
reveals a code that readers can use
to unlock a secret story online. Fans
of the best-selling Trapped in a
Video Game series, as well as new
readers, will quickly come to
appreciate the page-turning action to
uncover more secrets about the
mysterious video game company
Bionosoft.
Trapped in a Video Game (Book 4)
Dustin Brady 2018-09-25 Kids who love
video games will love this fourth
installment of the 5-book series
about 12-year old Jesse Rigsby and
the wild adventures he encounters
inside different video games. Age
Level: 8-12 Grade Level: 3rd and up
Alistair Gregory, the man who figured
out how to put people into video
games, is not what he seems. Jesse
Rigsby is sure of that. Jesse's sure
of something else, too--he's being
watched. To unravel the mystery,
Jesse's going to have to transform
himself into a superspy with serious
retro-gaming skills. Can he pull it
off before the bad guys catch on?
Ready player one Ernest Cline
2014-01-28 ALLES STAAT OP HET SPEL DE
JACHT OP DE ULTIEME PRIJS ARE YOU
READY? In 2045 leeft een aanzienlijk
deel van de wereldbevolking in diepe
armoede. De enige manier waarop Wade
Watts aan alle misère kan ontsnappen,
is de OASIS: een online virtuele
wereld waar miljarden mensen tegelijk
in kunnen vertoeven. Wanneer James
Halliday, de excentrieke uitvinder
van de OASIS, overlijdt, laat hij een
zoektocht achter vol puzzels die te
maken hebben met zijn obsessie met de
popcultuur van de jaren tachtig.
Degene die de jacht als eerste
voltooit, zal het vermogen van
Halliday erven én de volledige
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controle krijgen over de OASIS.
Wanneer Wade als allereerste een van
de puzzels oplost, wordt hij van alle
kanten opgejaagd door nietsontziende
rivalen. Vanaf dan is er voor Wade
nog maar één manier om te overleven:
winnen.
Hoe Starbucks mijn redding werd /
druk 2 Michael Gates Gill 2007
Persoonlijk relaas van een
succesvolle Amerikaanse reclameman,
die na zijn ontslag een nieuwe baan
en levensvervulling vond als
eenvoudige bediende bij de
koffieketen Starbucks.
De waanzinnige boomhut van 104
verdiepingen Terry Denton 2019-02-12
Kom op bezoek bij Andy en Terry in
hun boomhut die nu 104 fantastische
verdiepingen telt. Ze hebben er
dertien nieuwe verdiepingen
bijgebouwd, zoals een trap zonder
einde, een boerbank en zelfs een
machtig fort. Andy en Terry zoeken
een grappig verhaal voor hun volgende
boek en belanden in een race tegen de
tijd. Misschien hebben ze wel iets
aan de tandenfee, aan de tweemiljoen-euro-winkel, of wie weet
zelfs aan de raadsels uit de
denkkamer van diepe gedachten? Dus
waar wacht je op? Kom naar boven!
Boordevol knotsgekke illustraties van
de eerste tot de honderdenvierde
verdieping.
De Vuurvallei John August 2018-10-25
Arlo Finch – De Vuurvallei van
scenarist John August (o.a. Big Fish,
Charlie and the Chocolate Factory) is
het eerste deel van een
superspannende serie die fans van
mysterie, magie en avontuur houden
beslist zal aanspreken. Arlo Finch
verhuist met zijn moeder en zus naar
Pine Mountain, Colorado. Hij heeft
geen idee wat hem te wachten staat in
het kleine stadje, waar hij meteen de
aandacht trekt van duistere en
oeroude krachten. Eerst denkt hij dat
de vreemde gebeurtenissen die hem
overkomen te maken hebben met de
trapped-in-a-video-game-one-volume-1

Rangersclub, waar hij zich bij heeft
aangesloten. Deze scoutingclub
gebruikt wilde magie uit de
mysterieuze Lange Wouden. Maar al
snel raakt hij verzeild in een
gevaarlijk avontuur dat de
Rangersbeloften van trouw, moed,
vriendelijkheid en waarheid tot het
uiterste toe op de proef stellen...
‘Perfect voor tieners die gek zijn op
fantasyseries zoals Percy Jackson.’
Seira Wilson, Amazon-redacteur Een
jongen verhuist naar een stadje waar
hij meteen de aandacht trekt van
duistere en oeroude krachten...
Wereld zonder hemel Veronica Rossi
2012-03-28 In haar futuristische
debuutroman heeft Veronica Rossi de
mensheid in twee kampen verdeeld. Of
je woont in een koepel en leidt een
zo goed als compleet virtueel leven,
of je woont buiten de koepel en bent
overgeleverd aan de wetten van de
natuur.Aria weet dat haar
overlevingskansen in de woestenij –
oftewel de Winkel des Doods –
minimaal zijn nu ze is verstoten van
haar thuis; de hermetisch afgesloten
stad Reverie. Als ze al niet in
handen valt van rondzwervende
kannibalen, dan raakt ze
waarschijnlijk wel gewond tijdens een
van de zeer agressieve elektrische
stormen die over de vlakte jagen en
waarvan alleen de vrijgekomen lucht
al dodelijk kan zijn. Wanneer ze de
vlaktebewoner Perry tegenkomt, lijkt
hij haar enige hoop om in leven te
blijven. Ze besluiten samen op te
trekken en luiden op die manier een
nieuw tijdperk in voor iedereen die
leeft in de wereld zonder hemel.
The Little Story About A Kid Being
Trapped In A Computer Game_ A Bedtime
Story Every Child Must Have Darryl
Peyer 2021-01-06 Jesse is not a fan
of video games, but his best friend
Eric is obsessed with Full Blast.
What happened to the both two? This
is a story about friendship, about
video games, and about survival.
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Jesse Rigsby who hates video games.
His best friend is Eric Conrad loves
games and can't wait to play the
latest and greatest. Eric sends a
text to Jesse and begs him to come
over. When Jesse arrives, Eric is no
where to be found. He picks up a
controller and soon finds himself
sucked into the video game under
development Full Blast. Jesse
instantly realizes he has been sucked
into the game. And his life will
never be the same. And hopefully he
can figure out the game enough to
find his way out and back home. Let's
see what happened to them throughout
the story!
Trapped in a Video Game: The Complete
Series Dustin Brady 2020-04-01 Five
books in one! With nonstop action,
huge plot twists, and tons of humor,
this series will quickly have your 7to 12-year-old video game fan begging
for just one more chapter. Getting
sucked into a video game is not as
much fun as you'd think. Sure, there
are jetpacks, hover tanks, and
infinite lives, but what happens when
the game starts to turn on you? In
this best-selling series, 12-year-old
Jesse Rigsby finds out just how
dangerous video games-and the people
making those games - can be. Book
One: Trapped in a Video Game Jesse
hates video games - and for good
reason. You see, a video game
character is trying to kill him.
After getting sucked into the new
game Full Blast with his best friend,
Eric, Jesse quickly discovers that
he's being followed by a mysterious
figure. If he doesn't figure out
what's going on fast, he'll be
trapped for good! Book Two: The
Invisible Invasion Jesse's rescue
mission has led him into the world of
Go Wild, a Pokemon Go-style mobile
game full of hidden danger and
invisible monsters. Can Jesse stay
alive long enough to sneak into the
shady video game company and uncover
trapped-in-a-video-game-one-volume-1

what they're hiding? Book Three:
Robots Revolt The robot villains from
Super Bot World 3 have been released
into the real world, and it's up to
Jesse to get them back. This is
Jesse's most dangerous mission yet,
because this time, the video game is
real. And in the real world, there
are no extra lives. Book Four: Return
to Doom Island In this retro
adventure, Jesse will need to
outsmart a superintelligent android,
outlast a tireless drone, and outswim
an eight-bit shark. If he can somehow
pull all that off, Jesse will
discover that he hasn't even gotten
to the scary part yet. Book Five: The
Final Boss Jesse and Eric have 10
minutes to save the world. In those
10 minutes, they're supposed to dive
into a massive video game universe,
track down an all-powerful madman,
and stop his evil plan before it's
too late. Sound impossible? It's
super impossible. The clock is
ticking.
De goddelijke komedie Dante
(Alighieri) 1891
Trapped in a Video Game: The Complete
Series Dustin Brady 2019-09-03 Five
great Trapped in a Video Game books
in one box! Includes: Trapped in a
Video Game (Book 1) Trapped in a
Video Game (Book 2): The Invisible
Invasion Trapped in a Video Game
(Book 3): Robots Revolt Trapped in a
Video Game (Book 4): Return to Doom
Island Trapped in a Video Game (Book
5): The Final Boss
A Video Game Story Dan Ashcraft
2020-07-18 If you want to get your
kids away from screens & into books
then keep reading!It's been 3 months
since the whirlwind adventure of A
Video Game Story: Superheroes VS The
Bullies! This time the gang face new
challenges & must call on old
(superhero) friends to help them save
the day. Can Jason & his friends win
the battle royale & escape from
Wipeout Island in time?! Turn the
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first page to find out! Enter a fun,
action-packed world full of morals
that kids will remember forever!
Discover action, adventure, & magical
characters that are all sure to
dazzle you into a world of fun! A
Video Game Story Will Help Your Kids
Discover... The Exciting World of
Reading with the Power of Video
Games! A Stronger Sense of Reading
Skills! Moral Lessons About How To
Properly Deal With Bullying! How to
Properly Treat Others & Forgive! How
to Deal With Adversity the Right Way
& with Confidence! How to Spark Their
Imagination, Creativity & Have Fun
Reading! A Video Game Story is meant
to help beginner to advanced readers
improve their vocabulary, even if
they haven't read much in the past.
Video game controllers at the
ready... Let's go gamers!If you're
ready to get your kids into reading
then click "Add to cart" & let the
excitement begin!
Traan der Goden Raymond E. Feist
2011-11-28 Het laatste deel van de
Krondor-trilogie. Het schip dat de
Traan der Goden naar zijn bestemming
brengt, wordt tot zinken gebracht.
Het is van het grootste belang dat de
Traan wordt geborgen. De Traan der
Goden is een geheimzinnig juweel dat
de priesters van de Orde van Ishap in
staat stelt met de goden te
communiceren. Het schip waarop het
wordt vervoerd, wordt echter door
piraten overvallen die de Traan
stelen. William, zoon van de magiër
Puc, start een verbeten jacht op de
daders, samen met Jonker Robert en
Jazhara, een edelvrouwe uit Kesh die
door Puc is voorgedragen als Prins
Arutha s nieuwe adviseur voor
magische zaken. Het is van het
grootste belang dat de Traan wordt
geborgen. Zonder de Traan worden er
geen gebeden meer verhoord en, erger
nog, dreigt ook de werking van de
magie te stokken. Een periode van
diepe duisternis en chaos zal het
trapped-in-a-video-game-one-volume-1

gevolg zijn De Krondor-trilogie
verhaalt van een tot nu toe
onvermelde periode in de geschiedenis
van Midkemia en speelt zich af in de
periode tussen de Oorlog van de Grote
Scheuring en De Slangenoorlog, in het
door oorlog uitgeputte Koninkrijk der
Eilanden.
Trapped in a Video Game Coloring Book
Matt Assia 2021-03-24 What you will
find inside the book: - 30
individual, single sided designs. - A
variety of detail levels for preschool and elementary age kids. - A
nice large format (US Letter size)
for small hands to enjoy. Activities
such as coloring will improve your
child's pencil grip, as well as
helping them to relax, self-regulate
their mood and develop their
imagination. So if your child loves
dinosaurs of all shapes and sizes,
then order your copy today.
Trapped in the Game 2017 The Swedish
Games Industry is a strong and
growing force in our society. As
children spend more and more time in
front of their computer screens we
must accept that moderation is the
key to everything, including time
spent on computer games. Based on
research, studies and opinions from
doctors and psychologists, as well as
the author's own clinical experience,
this book explains clearly what
computer game addiction is, how much
data gambling is too much and what
impact gambling has on the body and
brain. How much time should a parent
allow their children to play computer
games? How does a parent enforce this
limit? Trapped in the game, is a
practical guide for parents and
caregivers who want tips, advice and
practical tools to help combat
computer games addiction in their
child and how to deal with this
problem in their own homes. "In the
book the children are called Donald,
Simon and Rasmus, but it could just
well have been my own son's name. I
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recognize the situations, expressions
and emotions. I see my reflection and
it sinks in that the vile words he
screams at me are not personal, he's
just lost and angry, sad and sick. He
is a teenager with a video game
addiction." "The book approaches me
as a parent and shows what my teenage
son goes through when he plays and
what happens to him when he does not
get to play. It gives me an
understanding and raises my level of
tolerance that I did not have
before." "This earth-shaking book
illustrates how I allowed my son's
addiction and then gives me support
and advice for what I can do
instead." Rimma Axelsson MD PhD,
professor and mother of a teenager.
The author Patrick Wincent is an
authorized therapist and specialist
in computer game addiction. He
lectures in digital abuse and he is a
father of a teenager. Patrick has
also founded "Dataspelsakuten" and
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"Internetakuten."
München 1938 Robert Harris 2017-10-12
September 1938. Hugh Legat maakt
carrière bij de Britse diplomatieke
dienst; hij werkt op 10 Downing
Street als privésecretaris voor
premier Neville Chamberlain. In een
laatste poging om de wereldvrede te
redden, vliegen de Britten naar
München om daar tijdens een cruciale
conferentie te onderhandelen met
Hitler, Mussolini en de Franse
premier Daladier. Tien jaar daarvoor
was Hugh tijdens zijn studie in
Oxford goed bevriend met een jonge
Duitser. Hugh weet niet dat Paul von
Hartmann tegenwoordig voor het
Ministerie van Buitenlandse Zaken in
Berlijn werkt en dat hij in het
diepste geheim lid is van het verzet
tegen Hitler. Hugh en Paul hebben al
jaren geen contact gehad, maar in de
volgende vier dagen zullen hun levens
elkaar kruisen, met dramatische
gevolgen voor de toekomst van Europa.
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