
Je kunt meer  
dan je denkt

Marcus Pf ister

Eendje Lina zou dolgraag buiten spelen in de vijver.  
Maar daarvoor is ze te ziek en niet sterk genoeg.  

Gelukkig komt kikker Ferdi, haar vriendje, vaak op bezoek.  
Samen ontdekken ze dat Lina een heel bijzonder talent heeft…

Je kunt meer dan je denkt is een hartverwarmend verhaal  
over vriendschap, het vinden van je eigen kracht en  

de zon in het water zien schijnen.
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Eendje Lina is ziek. Al heel lang. Eigenlijk is ze nog nooit 

helemaal gezond geweest. Ze is daardoor niet zo sterk en ze kan 

niet zwemmen en duiken zoals de andere dieren uit de vijver.

Lina ligt veel in bed en dat is helemaal niet leuk. Toch is ze bijna 

altijd vrolijk. 



Kikker Ferdi is Lina’s beste vriendje. Hij is de beste 

verspringer van alle kikkers uit de vijver. Ferdi komt bijna 

elke dag bij Lina op bezoek. Behalve als het heel mooi 

weer is. Dan speelt en zwemt hij liever in de vijver, met 

de andere kikkers.



Lina en Ferdi hebben altijd veel plezier samen. Ze maken 

grapjes en plagen elkaar een beetje. Ferdi vertelt aan Lina wat 

hij op school allemaal heeft geleerd en welke avonturen hij met 

de andere dieren heeft beleefd. Soms knutselen en tekenen ze 

gezellig samen, of ze bedenken nieuwe spelletjes.
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