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Fieke brengt op een dag het oude circuspaard van Olga mee naar huis. Ze heeft Olga plechtig beloofd voor hem te
zorgen, wat er ook gebeurt. Maar thuis op het terras is er geen plaats voor Lasse. En dan duikt er ook nog een clown
op die beweert dat Lasse van hem is. Er zit voor Fieke niets anders op dan het paard te verstoppen.

Iedereen wil een eigen eiland. Een onbewoonde plek voor jou alleen, waar je kan lachen en huilen, dansen en zingen,
zonder dat een ander het hoort. Mijn eiland is een paard. Een IJslands paard. Ik hoopte dat ook mijn eiland onbewoond
zou zijn. Een plek ver van huis en ver van school. Maar op het eiland Paard is het juist vreselijk druk. Sinds ik mijn
paard kreeg, laat niemand me nog met rust.
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