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Passover Dk Ultimate Sticker Books
Ada (9, ik-figuur) wordt vanwege haar klompvoet door haar moeder weggestopt en
mishandeld. In de Tweede Wereldoorlog komt zij vanuit Londen op het platteland van
Engeland terecht bij Susan. Daar bloeit ze langzaam op. Vanaf ca. 9 jaar.
Get up close to the most fascinating bugs, insects, and other creepy crawlies in this fun
sticker activity book. A fun, bug-themed book packed with puzzles, quizzes, and, of
course, lots and lots of stickers! This colorful children's activity book contains more than
250 stickers. The stickers are reusable and easy-to-peel--perfect for little fingers to add
to pages again and again! Kids will love this journey into the world of insects and other
creepy crawlies, learning about the different shapes and sizes of bugs, discovering how
they camouflage themselves, and learning about specific insects such as grasshoppers
and beetles. Bugs are something that children anywhere can go outside and explore for
themselves, too! Fascinating facts accompany simple, fun activities such as follow-thetrail, matching the butterflies to their wings, and a bugs quiz. Children are challenged to
find the correct stickers to fill in the blanks in the images, and are encouraged to be
creative and create their own scene out of stickers. The combination of fun activities
and information means that kids can learn as they play. Meet beautiful butterflies,
buzzing bees, colorful caterpillars, and more!
Het langverwachte vervolg op De Graces Alle families hebben zo hun geheimen. Op de
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familie Grace rust een vloek. Na alle verontrustende gebeurtenissen van de afgelopen
maanden zijn de Graces vastbesloten om hun geheimen te begraven en terug te keren
naar het gewone leven, maar de vloek die op de familie rust weerhoudt hen daarvan.
Wanneer Summer Grace een mysterieuze set tarotkaarten vindt, wordt de
allesomvattendheid van deze dodelijke vloek pas echt duidelijk. Ze ontdekt dat haar
vroegere vriendin River de sleutel is tot het verbreken ervan. Als zij de heksenkring van
Thalia, Fenrin en Summer aanvult, zullen ze daar alle vier een enorme kracht aan
ontlenen. Het is een groot risico. Zíj is een groot risico. Maar zo veel macht is dat risico
toch wel waard? Vervloekingen is een verslavend, duister en spannend verhaal dat
bruist van de magie.
Discover the story of Passover and learn how it is celebrated today in this engaging
sticker book for young children. Learn all about the celebration of Passover in this
sticker activity book, with more than 60 full-color, reusable stickers. This ultimate sticker
book introduces young children to this important Jewish holiday, telling the story of the
Jewish people's escape from slavery in Egypt. Each stage of the story is brought to life
with colorful, photographic stickers to spark the imaginations of young readers. Children
will be absorbed by the story of the evil Pharaoh, ten terrible plagues that afflicted
Egypt, Moses leading the slaves across the desert, and the parting of the Red Sea.
What's more, it explains modern-day Passover celebrations, from the Haggadah to the
importance of each food on the seder plate. Stickers and history come together in this
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educational sticker book, which is perfect for school projects and holiday cards.
Lekker én snel Arabisch eten? Mounir Toub laat je zien hoe! Maak binnen 30 minuten
de heerlijkste Arabische gerechten. Voor drukke doordeweekse dagen. Goed nieuws
voor alle fans van Lekker Arabisch: in opvolger Snel Arabisch maakt Chef Toub van
Midden-Oosterse favorieten de snelle versie, mét Mounir-twist. Met de recepten uit dit
toegankelijke familiekookboek zet je binnen maximaal 30 minuten de lekkerste
falafelbowl, kip-harissaburger of viskebab op tafel. Van tajines en eenpans-toppers tot
salades, soepen en zoete lekkernijen. Voor ieder wat wils: vega’s, pesci’s en omni’s.
Zo kun je – ook op de drukste dagen van de week – genieten van alles wat de
Arabische keuken te bieden heeft. Mounir Toub over zijn nieuwe boek: “Heb je je
telefoon al in de hand om na een drukke werkdag je vaste afhaalrestaurant te bellen?
Stop die maar weg, want de recepten in dit boek zijn sneller klaar dan de bezorger kan
arriveren!” “Mounir is een vakman in hart en nieren. Dat zie, voel en proef je in alles
wat hij doet.” - Healthy Sisters “Mijn geheim van snelle, krachtige smaken heeft soms
op het laatste moment hulp nodig in de keuken. Snel Arabisch is de uitkomst!” – Robert
J.K. Kranenborg
Met Het complete BBQ boek geeft Julius Jaspers je alle tools, technieken en recepten
in handen om het hele jaar door de lekkerste gerechten te bereiden op de BBQ. Van de
snelle doordeweekse maaltijd tot showstoppers voor in het weekend en alles wat je
verder nodig hebt voor een geslaagd diner van de grill. Denk aan marinades, rubs,
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snacks, sauzen en zuurgoed en natuurlijk iets zoets van de BBQ toe.
In de zeventiende eeuw begon de emigratie vanuit Europa naar Amerika. De eerste
stop voor veel Europeanen was Manhattan, een eiland met de functie van een pier in
de oceaan. Alleen op het uiterste puntje leefden mensen. Een bonte verzameling:
Noren, Duitsers, Italianen, Afrikanen, Bohemen, mohikanen en leden van andere
indiaanse volken, maar ook een grote groep afkomstig uit de Lage Landen. Al deze
mensen vonden een manier om samen te leven op de grens tussen chaos en orde,
tussen vrijheid en verdrukking. Het waren piraten, smokkelaars, handelaren, hoeren en
boeren. De Amerikaanse geschiedenis is geschreven door de Engelsen. In hun
verhalen is er bijzonder weinig ruimte voor de grote rol die de Lage Landen hebben
gespeeld. In Nieuw Amsterdam wordt deze rol in een helder daglicht geplaatst. Russell
Shorto toont aan hoe groot de invloed van die jaren â Nieuw Amsterdamâ waren voor
het huidige New York.
In Zoete aardappel staan meer dan 30 recepten met deze veelzijdige groente. Met
verrassende gerechten, hartig én zoet! Hartig én zoet De zoete aardappel is niet meer
weg te denken. Een verrassende variatie op de bekende gewone aardappel. Zoete
aardappel kan in hartige én zoete recepten worden gebruikt. Wat dacht je van een
zoete-aardappel-cheesecake of een pizza van zoete-aardappeldeeg? Fooddeco
Colette Dike is de auteur van Zoete aardappel. Ze is de vrouw achter Fooddeco, de
Instagram met inmiddels meer dan 90.000 volgers.
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Het begint allemaal met een glimmende rode grasmaaimachine. Is dat haar
kerstcadeau? Met een schok realiseert Nancy zich dat de sieraden die haar man
Jonathan de laatste tijd gekocht heeft niet voor haar bestemd waren, maar voor een
andere vrouw. Ze vertrekt naar Londen om een nieuw leven te beginnen. Het duurt niet
lang voor ze haar knappe buurman Connor ontmoet.
'Spannend en aangrijpend boek over een Britse, aanvankelijk naieve jonge vrouw die
snel haar onschuld kwijtraakt in misschien wel de meest dramatische periode van de
Europese geschiedenis.' - Nederlands Dagblad
Sinds 150 jaar is de klassieker van Charles Dickens een onmisbaar ingrediënt in de
Britse kersttraditie. Eigenlijk is het een spookverhaal, maar met een positieve
boodschap, waarin geesten proberen vat te krijgen op de harteloze vrek en
geldschieter Ebenezer Scrooge. Charles Dickens was een van de grote Victoriaanse
schrijvers met oog en hart voor de kwetsbaren - in het bijzonder kinderen. Hij schreef
een 'kerstavontuur' nadat hij in 1843 een school bezocht voor de ondervoede en
ongeletterde straatkinderen in Londen. Daarnaast heeft het betrekking op de eigen
herinneringen van de auteur aan Kerstmis en aan de kersttraditie. Het verhaal heeft
veel van wat we nu associëren met Kerstmis gedefiniëerd: het familiebedrijf,
Kerstspelletjes, Kerstvoedsel en -dranken, vrijgevigheid en geschenken. De laatste
twintig jaar van zijn leven tot 1870 had Dickens zelf groot succes in het rondreizen en
voorlezen. Sindsdien is "A Christmas Adventure" niet alleen vele malen verfilmd, ook
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als tekenfilm, en werd het ook geproduceerd als theater, musical, ballet en opera. Op
kerstavond krijgt hij bezoek van de gekwelde geest van zijn overleden zakenpartner,
Jacob Marley, en vervolgens van drie geesten die kerst in het verleden, heden en
toekomst vertegenwoordigen, en wordt het een harde les in vrijgevigheid en
mededogen, oftewel de ware geest van Kerstmis. Charles Dickens (1812-70) is een
van de grote namen in de Britse literatuur. Zijn boeken zijn sinds zijn leven voortdurend
gelezen en gepubliceerd, terwijl het werk doorgaat op het gebied van film, televisie en
theater. Als auteur schreef Dickens met humor over hoe de Engelse industrialisatie
vaak gruwelijke menselijke gevolgen kent, en hij heeft in zijn werken een bijzonder oog
voor de armen, vooral kinderen. Verschillende van zijn protagonisten zijn kinderen,
zoals Oliver Twist, David Copperfield en kleine Dorrit. Naast grote, kleurrijke romans
schreef hij kort proza en toneelstukken, reisboeken en kinderboeken.
Een hartveroverend boek over liefde en vriendschap. Voor de fans van Marian Keyes
en Jill Mansell.Daisy Bellamy prijst zich gelukkig: ze heeft een prachtige zoon van vier,
Charlie _ geboren uit een onenightstand _ familie die haar steunt, en een bloeiende
zaak als huwelijksfotograaf. Toch ontbreekt er nog één ding: een echt gezin. Dus
wanneer haar grote liefde Julian haar ten huwelijk vraagt, barst ze bijna van geluk.Voor
ze hem haar jawoord kan geven, beslist het lot echter anders: Julian, officier bij de
luchtmacht, keert niet terug van een geheime missie in het buitenland. Daisy is
gebroken, maar in het belang van haar zoontje krabbelt ze weer op. Dan doet Charlies
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vader, Logan O'Donnel, haar een aanzoek. In de hoop bij hem opnieuw ware liefde te
vinden, besluit ze met hem te trouwen. Stap voor stap voegt ze zich in haar nieuwe
leven met Logan en Charlie. Haar droom van een happy end lijkt uit te komen, en ze
ziet de toekomst voorzichtig optimistisch tegemoet. Maar dan gebeurt het ondenkbare:
Julian is terug!
Eerste boek van Belgiës bekendste modeblogster Sofie Valkiers droomde ervan haar
eigen restaurant te openen en volgde een kookstage in Parijs. Zes maanden later
keerde ze terug met een hart vol... mode! De elegante stijl van Parisiennes, de talloze
winkeltjes, de fashion weeks, de ongelofelijke street wear, de eindeloze inspiratie...
Sofie wilde haar passie met iedereen delen en startte haar fashion blog Fashionata.
Intussen is deze blog een vaste waarde voor fashionista's. Sofie verklapt je de ins &
outs van het modewereldje, toont je welke kledingstukken elke vrouw in haar kast moet
hebben, vertelt hoe een dag tijdens de fashion weeks eruitziet én noemt haar favoriete
adresjes in binnen- en buitenland waar je leuke en unieke stukken op de kop kunt
tikken. Little Black Book. Fashion by Sofie Valkiers. is een boek boordevol inspiratie dat
elke fashionista in huis má1?2?et hebben.
Kikker is verliefd, maar hij weet niet hoe hij dit de liefste eend ter wereld moet laten
weten. Prentenboek met grote kleurrijke afbeeldingen in waterverf en krijt. Vanaf ca. 4
jaar.
Wat als hij beloofd heeft altijd van je te houden? Wat als hij gezegd heeft je nooit te zullen
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verlaten? Wat als hij, telkens opnieuw, tegen je loog? Moet hij daar dan niet voor gestraft
worden...? Vijf jaar lang hebben Sally en Clive een passievolle affaire gehad. Nu heeft hij haar
gedumpt, om zich geheel aan zijn vrouw en gezin te wijden, terwijl Sally radeloos in haar
slechte huwelijk achterblijft. Het begint met een onschuldige wandeling langs zijn huis en de
brasserie waar zijn zoon werkt. Dan neemt Sally contact op met Clives vrouw en dochter. Maar
dat moet toch kunnen? Dat zijn heel normale dingen om te doen met vrienden, nietwaar? In
haar obsessie om op de hoogte te blijven van zijn leven, verliest Sally haar eigen gezin en
zichzelf langzaam uit het oog. Totdat het lot voor een onverwacht bitterzoete wraak zorgt...
Het indrukwekkende Dochters van het daglicht van Judy Batalion vertelt het verhaal van
joodse gettomeisjes die zich verzetten tegen de nazi’s. Voor de lezers van Mijn naam is
Selma en 't Hooge Nest. Dochters van het daglicht van Judy Batalion vertelt het vergeten
verhaal van de joodse gettomeisjes die in opstand kwamen tegen de nazi’s. Voor de lezers
van Mijn naam is Selma en 't Hooge Nest. In de krochten van de British Library stuitte
kunsthistoricus Judy Batalion vijftien jaar geleden op een obscuur Jiddisch boekje uit 1946,
Freuen in di Ghettos. Deze ‘gettomeisjes’ brachten hun vijanden al flirtend het hoofd op hol,
kochten ze om, maar vermoordden ze als het moest in koelen bloede. Ze saboteerden de
Duitse spoorwegen, bouwden bunkers en smokkelden wapens, maar droegen ook zorg voor
de kinderen en de zieken. In Dochters van het daglicht brengt Batalion al deze
indrukwekkende verhalen samen in een magistraal en meeslepend historisch epos. Middelpunt
vormt de hechte verzetsgroep rond de achttienjarige Poolse Renia Kukielka, die haar leven
zonder aarzeling in de waagschaal stelt om Hitler te verslaan. Met centrale thema’s als
vrouwenverzet, vriendschap en feminisme in oorlogstijd is Dochters van het daglicht van Judy
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Batalion een boek dat geen lezer onberoerd zal laten. ‘Deze geschiedenis van joodse
verzetsvrouwen blijft nog lang nagalmen in je hoofd. Met haar krachtige verhaal geeft Batalion
een genuanceerd beeld van geschiedenissen die te snel worden vergeten.’ – Kirkus Reviews
(starred) ‘Dochters van het daglicht brengt een levendig eerbetoon aan vrouwelijke moed in
de breedste zin van het woord.’ – Publishers Weekly
Lucky Harbor Ze tovert de mooiste taarten op tafel... maar van de liefde bakt ze niet veel! Deel
8 Nadat Leah Sullivan is gestopt met haar bakopleiding en zich compleet belachelijk heeft
gemaakt als finalist bij de tv-show Sweet Wars, keert ze teleurgesteld terug naar Lucky Harbor.
Waar ze zichzelf meteen weer in de problemen brengt. Om de ernstig zieke moeder van haar
beste vriend, sexy brandweerman Jack, blij te maken, vertelt Leah haar een klein leugentje:
dat Jack en zij meer dan vrienden zijn. Ze heeft onmiddellijk spijt van haar impulsieve actie.
Want zij mag dan stiekem willen dat het geen leugentje is, Jack wil het spelletje natuurlijk
absoluut niet meespelen! Waarom moest Leah zo nodig aan zijn moeder vertellen dat ze een
stel zijn? Jack wordt er gek van; iedereen in Lucky Harbor heeft er wel een mening over!
Eigenlijk zou hij haar de nek om willen draaien, maar tot zijn verbazing vindt hij het al snel
totáál niet erg om haar af en toe te moeten kussen...
`Smiths subtiele, ontroerende proza brengt op prachtige wijze een onterecht vergeten
historische voetnoot tot leven. Entertainment Weekly In de Verenigde Staten werd in 1929 een
wet goedgekeurd die het mogelijk maakte dat moeders het graf van hun tijdens de Eerste
Wereldoorlog omgekomen zonen in Frankrijk konden bezoeken. Met Een Ster voor mevrouw
Blake brengt April Smith een uniek moment in de Amerikaanse geschiedenis, en van vijf
vrouwen in het bijzonder, tot leven. Een Ster voor mevrouw Blake is een aangrijpende roman
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over vijf karaktervolle vrouwen, maar vooral moeders die op weg zijn naar de laatste rustplaats
van hun zoon om definitief afscheid van ze te nemen. De vrouwen maken voor het eerst
kennis met elkaar voor ze aan hun reis beginnen: Katie, een Ierse dienstmeid uit
Massachusetts; Minnie, vrouw van een Russische kippenboer van Joodse afkomst; Bobbie,
een rijke dame uit Boston; Wilhelmina, een voormalige tennisster in precaire mentale toestand
en Cora Blake, een alleenstaande moeder en bibliothecaresse uit Maine. Geen van de
pelgrims zal zo beïnvloed worden als Cora Blake. Zij heeft bijna haar hele leven in een klein
vissersdorpje aan de kust in Maine gewoond en zorgt voor de drie dochters van haar
overleden zus in de hoop de leegte te vullen die haar zoon Sammy, die is omgekomen tijdens
de laatste dagen van de oorlog, heeft nagelaten. Maar ze is niet voorbereid op wat haar tijdens
deze onvoorspelbare reis te wachten staat. Niet alleen raakt haar leven onlosmakelijk
verbonden met dat van haar reisgenotes, ze ontmoet in Parijs een geëmigreerde Amerikaanse
journalist die in de loopgraven gewond is geraakt en dankzij wiens onderzoekswerk ze een
cadeau ontvangt waar ze nooit van had durven dromen April Smith is scenarioschrijver en
producent. Voor haar roman Een Ster voor mevrouw Blake reisde ze naar Maine, New York,
Parijs, Verdun en de Amerikaanse militaire begraafplaats in Romagne-sous-Montfaucon, in
Frankrijk. Ze woont in Santa Monica, Californië, samen met haar man.
In concentratiekamp Auschwitz is pal onder de ogen van de nazi s in het geheim een schooltje
opgezet. Daar waar boeken streng verboden zijn, verbergt de veertienjarige Dita onder haar
jurk de kleinste en meest clandestiene bibliotheek die ooit heeft bestaan. De acht boeken
worden door haar en de andere kampgenoten gekoesterd als schatten. Dita geeft niet op en
verliest nooit de wil om te leven. De verhalen voeren haar mee naar een andere wereld. De
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bibliothecaresse van Auschwitz is een ontroerend, waargebeurd verhaal over de moed van
een jong meisje en hoe boeken mensen kunnen helpen in de verschrikkelijkste
omstandigheden.
Wat als je ontdekt dat je fantasiewereld echt blijkt te bestaan? Het land van Raas is een
fantasievol avontuur vol magie, humor en spanning in de sfeer van Narnia en Peter Pan. Met
illustraties! Toen Arthur en Roos klein waren, waren ze de helden in het land van Raas, een
denkbeeldige wereld waarin ze terechtkwamen door in het opklapbed te klimmen op de zolder
van hun opa. In Raas wemelde het van de dingen waar ze dol op waren: zeemeerminnen,
ninjatovenaars en avontuur. Maar ook dingen waar ze bang voor waren, waaronder een
bijzonder griezelige vogelverschrikker. Inmiddels is de tweeling elf jaar en Raas is slechts een
herinnering. Arthur en Roos spelen nu niet meer samen; Roos is te cool en Arthur is
verwikkeld in zijn zorgen over school. Maar wanneer hij opa helpt de zolder op te ruimen, is
Arthur geschokt als opa in het opklapbed wordt getrokken en verdwijnt. Maakt hij een grapje?
Of is Raas... echt? 'Ik schreef Het land van Raas om kinderen terug te brengen naar de wereld
van hun verbeelding. Het is een plek waar alles mogelijk is en zij de helden zijn.' Jenny
McLachlan
De spanningen lopen op en nu heb ik twee vijanden die me dood willen. Maar ik heb me nog
nooit zo veilig gevoeld. Mijn wolf beschermt me. Hij koestert me. En ik denk dat hij van me
houdt. Aanvankelijk verafschuwden we dit gearrangeerde huwelijk allebei, maar nu zie ik hem
op een geheel nieuwe manier. Mijn man is sterk, slim en erg knap. Wanneer zijn koffiekleurige
ogen op me gevestigd zijn, word ik helemaal warm van binnen. Deze man neemt
langzamerhand een plek in mijn hart in en ik word alsmaar verliefder op hem. Ik word verliefd
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op mijn man.

Colorful, reusable stickers and interactive backgrounds are a fun and informative
introduction to this important Jewish holiday. Full color. Consumable.
Leon Leyson is pas tien jaar oud als de nazi’s Polen binnenvallen en hij en zijn familie
naar het getto van Krakau worden gedeporteerd. Leon komt in concentratiekamp
Plaszow terecht, waar hij de dodelijke grilligheid van kampcommandant Amon Goeth
moet zien te overleven. Tot hij door Oskar Schindler wordt opgemerkt en in diens
fabriek aan het werk kan, ook al is hij zo klein dat hij op een kist moet staan om de
machines te kunnen bedienen. Met een ongelooflijke hoeveelheid moed en
doorzettingsvermogen weten Leon en een deel van zijn familie te overleven, maar
uiteindelijk zal het lef van één man het leven van de Leysons redden: Oskar Schindler,
en zijn inmiddels wereldberoemde lijst.De jongen op het houten kistje is het
ontroerende en krachtige verhaal van een onschuldige jongen die een van de wreedste
periodes in de geschiedenis van Europa moest zien te overleven.
De jonge hond Dribbel mag voor het eerst met zijn vader en moeder mee naar het
strand, waar hij van alles beleeft. Kleurig vierkant prentenboek met beweegbare delen.
Vanaf ca. 2 jaar.
Een kunstenaar tekent eerst een prachtige ster en daarna een hele wereld.
Prentenboek met grote gekleurde illustraties in collage-techniek. Vanaf ca. 4 jaar
Prentenboek over de maanden van het jaar. Elke maand wordt apart in een verhaaltje
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of gedichtje en een tekening in zachte kleuren belicht. Vanaf ca. 4 jaar.
Learn about Passover with this fun and informative book. You can create your own
Passover sticker book using the stickers provided, or stick them elsewhere to make
posters, books, or greeting cards. This sticker book, from the best selling Ultimate
Sticker Book Series has over 60 easy-to-peel, reusable photographic stickers; plus an
informative booklet to put them in.
Een sprookjesachtige, originele roman over de omzwervingen van een jong meisje
tijdens de Tweede Wereldoorlog; voor de lezers van ‘De boekendief’ en ‘De jongen in
de gestreepte pyjama’. Krakau, 1939. Anna Lania is zeven wanneer de Duitsers haar
vader oppakken. Ze blijft alleen achter, tot ze de Zwaluwman ontmoet. Hij is lang
mysterieus en heeft uitzonderlijke gaven. Ze weet dat de Zwaluwman niet haar vader
is, maar hij heeft wel eenzelfde gevoel voor talen. Zelfs voor die van de vogels.
Wanneer hij een zwaluw roept op zijn arm te gaan zitten drogen haar tranen en besluit
ze hem te volgen. Weg uit de gevaarlijke stad, het bos in. Maar in tijden van oorlog kan
alles gevaar betekenen. Zelfs de Zwaluwman. Met ‘De Zwaluwman’ heeft Gavriel
Savit een weergaloze roman geschreven die harde levenslessen niet schuwt, maar
tegelijkertijd de verrassende mogelijkheden laat zien die het leven biedt. ‘Dit
fenomenale debuut zal ieders hart veroveren.’ – ‘The Sunday Times’ ‘Een
verbluffend debuut over oorlog, overlevingskracht en menselijkheid. Het doorstaat de
vergelijking met ‘De boekendief’ en ‘De jongen in de gestreepte pyjama’ glansrijk.’ –
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‘The Bookseller’
Passover Ultimate Sticker Book
Read the captions and find the best image to fit in the spaces to create your own
Passover scenes.
‘Jonas Karlsson is op zijn best in De kamer, waarin de verteller en de problemen die hij
veroorzaakt als werknemer op een Zweeds overheidskantoor voortdurend uit de
handen van de lezer glippen. Je denkt dat je weet welke richting Karlsson op gaat,
maar dan vinden er toch nog een paar extra wendingen plaats.’ – Dagens Nyheter ‘De
kamer heeft de kwaliteiten van een meesterwerk. De verteller is een extreem
nauwgezette bureaucraat, die een kamer ontdekt die niemand op het overheidskantoor
waar hij werkt wil erkennen.’ – Göteborgsposten
Learn all about the festival of Passover in this sticker activity book, with more than 60
full-colour, reusable stickers. This ultimate sticker book introduces young children to
this important Jewish festival, telling the story of the Jewish people's escape from
slavery in Egypt. Each stage of the story is brought to life with colourful, photographic
stickers to spark the imaginations of young readers. Children will be absorbed by the
story of the evil Pharaoh, ten terrible plagues that afflicted Egypt, Moses leading the
slaves across the desert, and the parting of the Red Sea. What's more, it explains
modern-day Passover celebrations, from the Haggadah to the importance of each food
on the seder plate. Stickers and history come together in this educational sticker book,
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which is perfect for school projects and holiday cards.
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